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1. Inledning  
Detta fördjupningsarbetet handlar om sambandet mellan socioekonomisk utsatthet och kriminalitet. 
Bakomliggande faktorerna till kriminalitet som lyfts fram i den offentliga samt politiska debatten 
handlar till stor del om det egna ansvaret, “föräldrarnas ansvar,” tillgången till narkotika, vapen, 
gangsterrappen och den så kallade glamorösa kriminella livsstilen. Detta fördjupningsarbetet kommer 
att fokusera mer på den socioekonomiska aspekten, som är betydelsefull vad gäller skapandet av 
förståelsen för kriminalitet och varför människor lever en kriminell livsstil. Jag vill även lyfta att med 
socioekonomisk utsatthet avses faktorer som exempelvis inkomst, sysselsättning, utbildningsnivå, 
bostadsområdet, boendestandard samt andel brott som begås och andel som lever i fattigdom. I denna 
studie har jag valt att lägga ett större fokus på socioekonomiska faktorer som är både intressanta och 
betydelsefulla för att få en förståelse för kriminalitet eller varför människor blir kriminella. Den 
socioekonomiska utsattheten handlar exempelvis om ekonomiska faktorer, boendeform, utbildning 
och arbetslöshet vilket kommer redovisas längre fram i texten.  
 
1.1 Bakgrund  
Diskussionen kring socioekonomisk utsatthet är väldigt intressant och nödvändig i syfte för att få en 
uppfattning om hur kriminalitet uppstår. På Brås hemsida kan vi läsa om innebörden av 
socioekonomiska faktorer. Rapporten är publicerad år 2016 och författades av Stina Holmberg doktor 
i kriminologi. Brottsligheten i Sverige är inte jämnt fördelad, det innebär att brottsligheten och 
otryggheten är högre i vissa bostadsområden till skillnad från andra områden (Holmberg 2016 s.7). I 
det avseende är orsaken till den höga brottsligheten i vissa områden socioekonomisk faktorer som 
exempelvis hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och andra sociala problem (Holmberg 2016 s.7).  
 
När det kommer till socioekonomisk utsatthet och kriminalitet grundar det sig i områden som anses 
vara utsatta, dock finns det inga kriterier för vad som betraktas som ett socialt utsatt område 
(Holmberg 2016 s.20). Det som dock kännetecknar socialt utsatta områden är socioekonomiska 
faktorer som exempelvis hög arbetslöshet, låg förvärvsfrekvens och låg behörighet till 
gymnasieskolan (Holmberg 2016 s.20). I områden som präglas av socioekonomisk utsatthet kan vi 
läsa om en ökning av skjutningar, sprängningar, öppen narkotikahandel samt ett missnöje med 
samhället (Holmberg 2016 s.26).  
 
Rapporten som kommer att presenteras längre fram visar på att det finns ett stort antal områden i 
Sverige som kännetecknas av socioekonomisk utsatthet. Rapporten kan även jämföras med Brås 
studie år 2021 som visar att utsatta områden präglas av organiserad och en högre grad av kriminalitet. 
Rapporterna visar även att det finns indikationer och samband mellan brottslighet och 
socioekonomisk utsatthet. Det är även viktigt att lyfta att det inte är den enda orsaken och att det finns 
forskning som även visar andra orsaker och förklaringar, dock bör den debatten även fokusera på 
socioekonomiska faktorer, sociala förhållanden och humankapital med syfte till att analysera 
problemen utifrån olika perspektiv. 
 
 
Avslutningsvis framkommer det att relationen mellan kriminalitet och socioekonomiska faktorer inte 
är något nytt, snarare är detta något som funnits under längre tid, och att det finns perspektiv och 
teorier i den akademiska världen. Exempelvis kan vi läsa om Mertons teori om Strain handlar om hur 
ungdomars socioekonomiska bakgrund har en effekt på brottsliga handlingar. Vi kan även läsa om 
Hirschis teori om sociala band och hur teorin kopplas till kriminalitet. Målet är att ge en bild där man 
förstår att kriminalitet och socioekonomisk utsatthet är en gemensam nämnare. I avsnittet perspektiv 
presenterar jag mina valda teoretiska perspektiv av Merton och Hirschi. Det vi förstår av Mertons 



strainteori är att brist på inkomst, utbildning eller kvalitetsutbildning kan driva unga människor till att 
begå brott, vilket innebär att individens socioekonomiska bakgrund kan vara en av orsakerna till 
varför ungdomar blir kriminella. Hirschis teori om sociala band är en av kriminologins mest 
betydelsefulla och inflytelserika teorier. Hirschis perspektiv om sociala band handlar om individens 
relation och band till exempelvis skolan, arbete och deltagandet i sociala aktiviteter. En människa som 
har ett svagt band till omgivningen och samhället löper i sin tur större risk att begå brottsliga 
handlingar.  

 
 
Vi kan läsa i en stor studie om forskningsprojektet “Hela staden, bryt segregationen” som 
publicerades 2017 och skrevs av flera akademiker som bl.a Jerzy Sarnecki, Susanne Urban och 
Fredrik Bergström. Studien behandlar frågor som exempelvis socioekonomisk utsatthet, kriminalitet, 
segregation och arbetsmarknad. I bokens första kapitel hänvisar Sarnecki till centralbyråns statistik 
som visar stora skillnader i levnadsförhållanden och förutsättningar mellan invånare i utsatta områden 
och övriga befolkningen i landet (Sarnecki 2017 s13).  
 
Skillnaderna som författaren syftar på är exempelvis boende, arbetsmarknad, hälsa, utbildning, 
inkomster och demokratiska resurser (Sarnecki 2017 s13). Författaren förklarar att det finns ett 
samband mellan fattigdom och kriminalitet hos personer som har mindre kapital och sociala resurser 
(Sarnecki 2017 s15). Detta resonemanget har enligt författaren ett stort stöd i empiriska 
undersökningar, bland annat hänvisar han till en studie som genomförts i Chicago University, studien 
är känd som Chicagoskolan och är en inriktning inom sociologin (Sarnecki 2017, s15). 
 
En motivationsfaktor som har varit ganska avgörande och betydelsefull för detta fördjupningsarbetet 
grundar sig på en studie som är framtagen av samverkansöverenskommelse gruppen i Kristianstad 
kommun (SamÖK). Studien handlar om barn och ungdomars livsvillkor framför allt i Kristianstad 
kommun. I studien kan vi läsa att barn och ungdomar som kommer från lägre socioekonomiska 
förhållanden löper större risk att misslyckas i skolan, arbetslivet samt utveckla en normbrytande 
kriminell livsstil (Asklund m.fl. 2020 s6).  
 
Författaren nämner även ett antal riskfaktorer som är kopplade till socioekonomiska faktorer. Bland 
annat handlar det om ekonomiska skillnader, otrygga uppväxtförhållanden, bristande resurser hos 
föräldrarna och trångboddhet (Asklund m.fl. 2020 s6). Samtliga riskfaktorer kan därmed leda till att 
individen möter hinder i det vardagliga livet och på så sätt utvecklar ett normbrytande beetende som 
sedan leder till en kriminell livsstil. Det finns dock även skyddsfaktorer som hjälper individen att 
motarbeta destruktiva vanor och beteenden, det kan till exempel vara en god anknytning till skolan 
(Asklund m.fl 2020 s10). 
 
 
 
 
 
1.2 Syfte 
Enligt Brås rapporteringar från 2017 till 2021 har det visat sig att kriminaliteten ökar markant i 
Sverige. I den offentliga debatten har diskussionen kring bakomliggande orsaker till kriminalitet 
splittrat människorna i två olika läger. I de ena lägret förklarar exempelvis vissa politiker att 
socioekonomisk utsatthet, utanförskap och exkludering är vad som skapar kriminalitet. Sedan finns 
det även andra perspektiv och åsikter gällande hur och varför kriminalitet uppstår, ett av de 



perspektiven handlar om en misslyckad migrations och integrationspolitik. En misslyckad 
integrationspolitik kan exempelvis vara att man inte ställer krav på människor som kommer hit eller 
att de har fått för dåliga förutsättningar för att lyckas. De kanske bor på ett område där fattigdomen 
och arbetslösheten är större, detta innebära att riskfaktorerna är större än skyddsfaktorerna och detta 
leder i sin tur till större sannolikhet att hamna i kriminella banor. 

 
 
1.3 Frågeställning : På vilket sätt kan Mertons strainteori förklara samband mellan kriminalitet och 
socioekonomisk utsatthet. 
  
2. Perspektiv 1 - En kartläggning om ungdomsrån 
Det första perspektivet som jag använder mig av för att besvara min frågeställning är en vetenskaplig 
studie som bland annat är författad av doktoranden Anna Öström. Studien är publicerad år 2021 och 
går att hitta på Brås hemsida, jag kommer även att hänvisa till studien löpande i texten. Jag vill även 
tillägga att studien har granskats av professorn Marie Torstensson vid Malmö universitet samt 
professorn Torbjörn Forkby vid linneuniversitet i Växjö. Inledningsvis kan vi läsa att många av 
ungdomarna som blivit utsatta för rån oftast har en bakgrund där båda föräldrarna har en 
universitetsutbildning samt jobb, vidare har båda föräldrarna ett starkt ekonomiskt kapital (Öström 
2021 s.11). I det motsatta kan vi läsa att gärningspersonerna oftast har en bakgrund som visar på att 
familjen har svaga ekonomiska resurser och lite  socialt kapital vilket är ett tecken på socioekonomisk 
utsatthet (Öström 2021 s.12). 
 
Jag nämnde inledningsvis i arbetet att socioekonomisk utsatthet består av en rad olika faktorer, där en 
av faktorerna handlar om vart man bor. I det avseendet kan vi i studien läsa att majoriteten av de 
misstänkta gärningsmännen bor i områden med låg socioekonomisk status (Öström 2021 s.13). 
Majoriteten av de brottsmisstänkta bor i hyreshus samt att en stor andel saknar behörighet för 
eftergymnasial utbildning (Öström 2021 s.13). Det skall även tilläggas att områden som präglas av 
socioekonomisk utsatthet kännetecknas av en kultur där äldre brottsutövare förmedlar kriminella 
handlingar till yngre gärningspersoner (Öström 2021 s.13). Individer som har blivit lagförda växer 
oftast upp i resurssvaga hushåll som har låga inkomster. Dessutom lagförs individer med begränsade  
resurser 10 gånger mer än de som besitter mer resurser (Öström 2021 s.24). Vidare i studien hänvisas 
det till forskning som visar att icke jämlika livschanser och individfaktorer påverkar benägenheten att 
begå brott. 
 
Det innebär att socioekonomisk utsatthet skapar ojämlika livsmöjligheter, bland annat handlar det om 
olika förutsättningar som inkluderar skolan, att etablera sig på bostads och arbetsmarknaden (Öström 
2021 s.24). Ett av dimensionerna för socioekonomisk utsatthet handlar just om ekonomiska faktorer 
och kapital, i det avseendet kan vi läsa att brottsutövare bland annat begår rån för att uppnå 
ekonomiska ändamål som eftersträvas i samhället som exempelvis en dyr jacka (Öström 2021 s.24). 
Utsatta områden präglas oftast av trångboddhet, heterogenitet samt social och ekonomisk utsatthet. 
Det sistnämnda är en av huvudfaktorerna som förklarar brottslighet. Dessutom menar författarna att 
det inte bara ska läggas fokus på att studera större bostadsområden utan även mindre geografiska 
områden och platser (Öström 2021 s.28). De mindre geografiska områdena och platserna kan 
exempelvis vara gården, gatan eller kvarteret (Öström 2021 s.29). 
 
 I studien presenteras även statistik som visar bakgrundsinformation om personer som har blivit 
utsatta för brott. Exempelvis kan vi under år 2015 läsa att procentantalet för brottsoffer där båda 
föräldrarna hade en universitetsutbildning låg på 2,4 procent. I hushåll där en av föräldrarna hade en 



universitetsutbildning låg siffran på 3,9 procent. Samtidigt visar statistiken år 2017 att siffran ligger 
på 3,9 procent där ingen av föräldrarna har en universitetsutbildning (Öström 2021 s.45). Vi kan 
vidare analysera statistiken och fokusera på familjens ekonomiska resurser. Statistiken lyfter i detta 
fall återigen fram brottsoffer. I det avseendet kan vi år 2015 läsa att 2,2 procent av brottsoffren har en 
bakgrund där familjen har starka ekonomiska resurser. Samtidigt visar det sig att 6,9 procent av 
brottsoffren har en bakgrund där familjen har svaga ekonomiska resurser (Öström 2021 s.45). Under 
år 2017 kan vi se att statistiken är ganska likartad, 2,2 procent av brottsoffren har en bakgrund där 
familjens resurser är starka samtidigt som 6,5 procent har svaga ekonomiska resurser (Öström 2021 
s.45).  

 
Avslutningsvis presenteras det även en tabell i studien som lyfter fram socioekonomiska faktorer som 
exempelvis boendeform, ekonomisk standard och eftergymnasial utbildning för misstänkta 
gärningspersoner. Ålders kategorierna som redovisas i statistiken gäller personer mellan 0 till 20 år. 
Andelen av de misstänkta som bor i hyresrätter ligger på 55 procent, vi har vidare en låg ekonomisk 
standard som ligger på 33 procent. Vi kan dessutom uppmärksamma att andelen av de misstänkta som 
är behöriga för eftergymnasial utbildning ligger på 32 procent (Öström 2021 s.61). Det skall även 
tilläggas att statistiken som presenteras i detta sammanhang är från år 2015-2019 i Sverige. Det valda 
perspektivet har först och främst visat vad socioekonomiskt utsatthet innebär (bland annat låg 
ekonomiskt standard, arbetslöshet och utanförskap), dessutom har perspektivet med hjälp av statistik 
visat sambandet mellan socioekonomiskt utsatthet och brottslighet. Huvudfaktorerna har varit svaga 
ekonomiska resurser, boendeform, geografisk område samt utbildning.  
 
Nationella operativa avdelningen har i ett samarbete med Malmö högskola och andra samhällsaktörer 
publicerat en rapport som ägnar sig åt att diskutera kriminella strukturer, social ordning, utsatta 
områden och utmaningar för polisen. Bakgrunden till diskussionen gällande brottslighet i denna 
rapport handlar om utsatta områden som dels är avgränsade från samhället, dels kännetecknas av låg 
socioekonomisk status (Nationella operativa avdelningen 2017 s.4).  

I rapporten finner vi olika anledningar till brottslighet kopplad till socioekonomisk utsatthet. Först och 
främst kan brottslighet uppstå när ett område är avgränsat från det lokala samhället samtidigt som den 
socioekonomiska statusen är låg i området, vilket leder till att kriminella får en större inverkan på 
området (Nationella operativa avdelningen 2017 s.4). Vidare i rapporten kan vi läsa att 
socioekonomisk utsatthet kännetecknas av en rad olika riskfaktorer som kan vara orsaken till 
brottslighet, det kan exempelvis handla om arbetslöshet, bristande framtidstro samt en misslyckad 
skolgång (Nationella operativa avdelningen 2017 s.4). Den socioekonomiska utsattheten och dess 
riskfaktorer bidrar därefter till kriminella handlingar i form av våld, narkotikaförsäljning och 
avvikande beteende (Nationella operativa avdelningen 2017 s.4).  

 
Vi kan läsa att de flesta miljonprogramsområden präglas av låga inkomster, hög arbetslöshet och färre 
elever med gymnasiebehörighet (Nationella operativa avdelningen 2017 s.12). Detta kan förklaras av 
de levnadsförhållanden som i forskning benämns som sociala riskfaktorer och vidare utgörs av de 
socioekonomiska faktorer jag nämnde ovan. Sammanfattningsvis vill jag avsluta detta stycke med att 
lyfta fram följande: socioekonomisk utsatthet kan exempelvis kopplas till en bristande skolgång, 
frågan är dock hur detta kan kopplas till brottslighet? I rapporten kan vi läsa att utbildning bland annat 
är en betydelsefull skyddsfaktor som kan hjälpa individen att motverka destruktiva och kriminella 
beteenden (Nationella operativa avdelningen 2017 s.12). 

 



                          3. Perspektiv 2 - Strainteori 
I det första perspektivet hänvisade jag till en vetenskaplig studie, i den andra utgångspunkten är målet 
att hänvisa till en teoretisk ansats. Jag kommer därför använda mig utav Mertons strain perspektiv 
eller anomi begreppet som den även kallas för. Begreppet strain som Merton använder kan på svenska 
översättas till påfrestande (Engdahl 2017 s.26). Mertons förklaring av begreppet handlar om 
samhällsförhållande som förpassar individen till en viss riktning som i senare skede uttrycks genom 
avvikande beteende (Engdahl 2017 s.26). Strain begreppet handlar exempelvis om hur stress påverkar 
individens dagliga tillvaro och mål, det innebär att individen känner att hen inte har medel att köpa 
drömvillan eller rent generellt svagare ekonomiska resurser än andra (Engdahl 2017 s.26) En hög 
social status och erkännande uppnås genom att man behåller ett ekonomisk och materiellt välstånd, 
dessutom handlar det om tillgången till maktresurser och utbildning (Engdahl 2017 s.27). En person 
som saknar dessa medel riskerar att exkluderas och få en låg social status (Engdahl 2017 s.26). Detta 
är dessutom medel som samhället uppmuntrar till, så det kan samtidigt vara kulturella mål att sträva 
efter. Det finns även medel som är förbjudna och inte accepterade, det kan vara våld, hot och 
bedrägerier (Engdahl 2017 s.27). Problematiken med samhällen som uppmuntrar till enstaka mål som 
t.ex fokus på det ekonomiska och materiella bidrar till att människor som inte har tillgångarna inte 
riktigt blir erkända och de får därmed en låg social status (Engdahl 2017 s.28). 
 
Dessutom poängteras det att resursfördelningen i samhället inte är jämlik. Problematiken ligger i att 
varje individ tar en viss position i samhället beroende på individens relation till samhällets 
institutionaliserade medel och kulturella mål som ger social status. Människor som då inte har tillgång 
till medlen och samtidigt inte kan uppnå samhällets kulturella mål riskerar därmed att agera på ett sätt 
som inte är accepterat (Engdahl 2017 s.29). Individer som agerar på ett sätt som är utanför samhällets 
ramar grundar sig på behovet av att uppnå de kulturella mål som de inte kan uppnå på ett lagligt sätt 
(Engdahl 2017 s.29). På vilket sätt agerar människor som inte kan nå sina mål men samtidigt vill till 
allra högsta grad nå sina mål? Mertons förklaring är att individer som befinner sig i den situationen 
tenderar att agera innovativt, det innebär att de är villiga att ta risker och pröva nya vägar (Engdahl 
2017 s.30).  
 
Ett innovativt agerande behöver nödvändigtvis inte vara kriminellt men oftast blir risken för 
kriminella lösningar uppenbara eller snarare nödvändiga för personer som agerar innovativt (Engdahl 
2017 s.31). Dessutom skall det tilläggas att ett innovativt agerande grundar sig på att erhålla en social 
status, detta blir i sin tur komplicerat i ett samhälle där möjligheterna att nå målen är ojämlikt 
fördelade (Engdahl 2017 s.31). Individer och grupper som inte har möjligheterna eller snarare 
tillgången till legitima medel pressas till att använda sig av otillåtna handlingar som inte är 
accepterade av samhället för att uppnå samhällets kulturella mål (Engdahl 2017 s.31). Ett intressant 
stycke som Merton redovisar handlar om att kriminalitet är kopplad till arbetslöshet, eller stora 
inkomstskillnader, med andra ord en svag tillgång till legitima medel. Det är viktigt att påpeka att 
kriminaliteten i detta fall är bunden till konkurrens av social status samt att den sociala statusen 
värderas i ekonomisk kapital (Engdahl 2017 s.31). Framför allt handlar det om att tillgången till 
olagliga medel är mer synligt i individens omgivning. Ett annat exempel kan vara individens 
geografiska omgivning dvs var personen bor eller befinner sig, eller familjens bakgrund gällande 
resurser och kapital (Engdahl 2017 s.35). Med hänsyn till detta innebär det att områden eller miljöer 
där bristen för legitima medel är stor är risken större att de icke legitima medel är tillgängliga i större 
utsträckning. Det i sin tur kan bidra till ett kriminellt agerande (Engdahl 2017 s.36).  
 
Huvudfaktorn som förklarar ett innovativt och kriminellt agerande i Mertons strainteori handlar om de 
ekonomiska faktorerna. Andra forskare är eniga med Merton att de ekonomiska resurserna har stor 



betydelse och att det ger en förklaring till brottslighet, dock finns det även andra faktorer som riskerar 
att passera obemärkt (Engdahl 2017 s.45). Ett exempel som professorn Robert Agnew lyfter fram 
handlar om individens omgivning som exempelvis inkluderar familjen. I detta sammanhang handlar 
det om att individen upplever svårigheter som kan kopplas till hushållet, dels kan det handla om 
familjens svaga tillgång på socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital, dels konflikter inom familjen 
(Engdahl 2017 s.45). Konflikter och bråk är inte enbart avgränsad till familjen, Agnew menar på att 
konflikter kan uttryckas och uppmärksammas genom diskriminering på krogar, arbetsplatser och 
andra former av sociala relationer som individen upplever som påfrestande (Engdahl 2017 s.45). 
Andra former av sociala påfrestelser kan exempelvis vara dåliga skolresultat, hemlöshet samt utsatthet 
för brott och diskriminering (Engdahl 2017 s.47). 
 
Berit Wigerfelt och Anders Wigerfelt, docent och biträdande professor vid Malmö universitet har ett 
avsnitt i sin avhandling som handlar om strainteori. Författarna skriver först och främst att Mertons 
perspektiv på strain är en betydelsefull och användbar teori inom kriminologisk forskning 
(Wigerfelt/Wigerfelt 2017 s.17). Strainteorin bygger på föreställda eller inbyggda sociala 
förväntningar som handlar om att individen ska uppnå socialt accepterade mål, vilket med andra ord 
kan förstås som lagliga medel som jag tidigare nämnde (Wigerfelt/Wigerfelt 2017 s.17). Dock skriver 
författarna att många människor saknar resurser och medel för att leva upp till målen, framför allt är 
det människor från de lägre klasserna som saknar medlen (Wigerfelt/Wigerfelt 2017 s.17). Strain kan 
på svenska översättas till frustration vilken är orsaken till varför människor begår brott, dock skall det 
konstateras att frustrationen inte endast utlöses på grund av individuella faktorer. Författarna förklarar 
att den individuella frustrationen sker till följd av samhällsförändringar vilket även är teorins primära 
orsak till brott (Wigerfelt/Wigerfelt 2017 s.17). Av det som har framkommit av källorna som 
diskuterar strainteorin kan vi notera tydliga likheter, den främsta likheten handlar om att brottslighet 
utlöses av strukturella faktorer när individen inte kan uppnå samhällets förväntade mål.  
 
4. Diskussion/slutsats  
Studien visar ett samband mellan brottslighet och socioekonomiska faktorer som t.ex att offren oftast 
har föräldrar som har eftergymnasial utbildning samt att de bor i en bostadsrätt. Gärningspersonen har 
oftast föräldrar som inte jobbar och de bor i områden som präglas av hög socioekonomisk utsatthet. 
Med strukturella sammanhang menar jag relationen mellan brottslighet och socioekonomiska faktorer 
som exempelvis arbetslöshet, trångboddhet, diskriminering och segregation vilket studien också har 
bekräftat. Det jag menar är att brottsligheten kan minskas och förebyggas om samhället tar sitt ansvar 
och samarbetar för att minska brottsligheten. Det första perspektivet ger en större förståelse och 
inblick i vad socioekonomisk utsatthet innebär vilket skiljer sig från den andra perspektivet. Jag vill 
även tillägga att de båda perspektiven är i viss mån identiska men i andra sammanhang kan vi se 
tydliga skillnader. Vi kan se att  det första perspektivet fäster stor vikt vid statistik för att förklara 
relationen mellan brottslighet och socioekonomiska faktorer. Det andra perspektivet är en välkänd 
teori, dock är innehållet i teorin ganska lik första perspektivet. Vi kan till exempel i det första 
perspektivet läsa om statistik som är kopplad till ekonomiska förhållanden, arbete och försörjning 
vilket är identisk med det andra perspektivet. I den andra perspektivet kan vi se att ett ekonomiskt 
kapital och familjens ekonomiska status är betydelsefullt för att förstå kriminalitet agerande vilket 
Merton nämner. Resursfördelning, maktförhållanden och omgivningen är tre ytterligare faktorer som 
återfinns i mina valda teorier. Sammanfattningsvis kan vi dra två slutsatser, först och främst fokuserar 
de båda studierna på strukturella sammanhang som jag tidigare nämnde samt människors 
humankapital som då är erfarenhet, utbildning och hälsa vilket är de bakomliggande faktorerna för 
brottslighet och socioekonomisk utsatthet.  
 



Jag kan inte presentera ny fakta men det som jag vill understryka är att brottslighet inte enbart förstås 
genom socioekonomiska faktorer vilket enligt mig också är perspektivens svaghet. Jag tycker att det 
läggs för mycket fokus på strukturella sammanhang, betydelsen av människans bakgrund, tillgångar 
och kapital vilket i sig inte är helt fel. Det som jag dock undrar är, vilken roll spelar det individuella 
valet i detta sammanhang? Genom att utgå från perspektiv 1 och 2 kan en person tolka det som att 
varje människa som har svaga resurser kan begå brottsliga handlingar vilket jag inte tycker stämmer, 
eftersom majoritet av människor från utsatta områden använder institutionaliserade medel för att 
uppnå kulturella mål. Jag vill även tillägga att utifrån mitt perspektiv är strain teorin endast 
ekonomiskt riktad, frågan är då kan Strain begreppet synliggöra maktstrukturer? Vi måste ha i åtanke 
att svaga resurser per automatik inte innebär att människor måste eller kommer att begå brottsliga 
handlingar. Majoriteten av människorna som bor i utsatta områden är inte kriminella, det är bara en 
liten andel som begår brottsliga handlingar. I teoriavsnittet om strain perspektivet nämns det inte 
mycket om maktperspektivet vilket leder mig till slutsatsen att Strainteorin saknar en analys för 
relationen mellan brottslighet och socioekonomisk utsatthet. Det jag menar är att avsaknaden av ett 
maktperspektivet inom strain teorin bidrar till att vi inte kan analysera relationen mellan brottslighet 
och socioekonomisk utsatthet utifrån ett maktperspektiv. Ett maktperspektiv skulle exempelvis 
förklara hur strukturella sammanhang och samhälleliga strukturer påverkar individen till att begå 
brott. Dessutom kan vi ställa oss frågan, kan det andra perspektivet förklara varför vissa människor 
begår brott medan andra inte gör det? Enlig min tolkning förekommer inte en sådan diskussion, vilket 
leder mig till slutsatsen att kriminalitet kan med Strainteorin enbart förstås genom ekonomisk 
utsatthet.  
 
Den första perspektiven förklarar tydligare sambandet mellan brottslighet och socioekonomisk 
utsatthet, även om ekonomisk kapital och omgivningens betydelse förekommer i det andra 
perspektivet. Sedan tycker jag även att integrationsprocessen har stor betydelse för att förstå 
sambandet mellan brottslighet och socioekonomisk utsatthet. Det finns ingen tydlig förklaring till hur 
segregationen om socioekonomisk utsatthet uppstår, är det individens fel, samhällets fel eller kanske 
bådas? 
 
Min fundering i denna studien blir ifall brottsligheten enbart orsakas till följd av socioekonomisk 
utsatthet eller om det finns andra orsaker som man bör ser över som t.ex. individens ansvar, 
engagemang och vilja. Avslutningsvis vill jag avrunda arbetet med följande reflektioner: den första 
utgångspunkten är mer eller mindre identisk med den tidigare forskning som jag presenterade på sida 
två. Vi kan bland annat se kopplingar mellan segregation, arbetsmarknad, omgivning och ekonomiska 
faktorer som framkommer både i den tidigare forskningen och i den första utgångspunkten. För 
framtida studier skulle det vara intressant att exempelvis diskutera sambandet mellan brottslighet, 
ekonomisk utsatthet och kön. I det avseendet kan vi få nya perspektiv på vilken betydelse kön har för 
ett brottsligt agerande. Man kan även undersöka varför endast vissa av de som är socioekonomisk 
utsatta begår kriminella handlingar då majoriteten använder institutionaliserade medel för att uppnå 
kulturella mål. 
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