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Sammanfattning 

Vilka är de faktorer som bidrar till att den grova våldsbrottsligheten varierar i moderna 

samhällen? Detta är en internationell och komparativ studie där jag jämför data från ett 

stort antal länder och använder mig av kvantitativa data från OECD och världsbanken. 

För att kunna jämföra dessa länder och mäta den grova våldsbrottsligheten har jag valt 

att använda mig av mordfrekvensen som mått på denna, med stöd av tidigare forskning i 

ämnet. Vad studien visar är att det finns en tydlig koppling mellan mordfrekvensen och 

den ekonomiska ojämlikheten, den förklarar ensamt 39 procent av variationen i 

mordfrekvens mellan länder. Detta stämmer överens med den tidigare forskningen, som 

visar att när unga män känner en hopplöshet över att på ett lagligt sätt uppnå positivt 

värderade mål blir villigare att ta till allt mer riskfyllda metoder för att uppnå dessa. 

Detta gör att unga män i högre grad blir villigare att använda grovt våld mot varandra. 

Hur stor del av BNP som läggs på sociala utgifter har ett samband både med den 

ekonomiska ojämlikheten och mordfrekvensen. Ju högre del av BNP som staten lägger 

på sociala utgifter desto mindre ekonomisk ojämlikhet och lägre mordfrekvens. Även 

graden av tilliten i ett samhälle har ett samband med mordfrekvensen. Ju högre grad av 

tillit, desto lägre mordfrekvens. En av de mer överraskande upptäckterna i denna studie 

är att BNP per capita inte har något samband med mordfrekvensen. Således verkar det 

handla om den relativa fattigdomen som får människor att bli mer benägna att ta till det 

grova våldet. 
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1. Inledning 

Ett ämne som har väckt mycket uppmärksamhet de senaste åren är den ekonomiska 

ojämlikheten och de effekter den har på samhället. De senaste decennierna har denna 

ojämlikhet ökat i de flesta länder (Piketty, 2014). Ett av de områden som tycks påverkas av 

detta är den grova våldsbrottsligheten, vilket dessutom är ett fenomen som i sig väcker stort 

intresse i vårt samhälle idag. Lag och ordning är en av de viktigaste valfrågorna till valet 2018 

(Expressen, 2018) och de flesta av oss har en åsikt i ämnet. Den tidigare forskningen visar hur 

att det finns ett samband mellan den ekonomiska ojämlikheten och den grova 

våldsbrottsligheten i ett samhälle, men hur ser det här sambandet ut när man jämför 

brottsligheten mellan olika länder i världen? 

 

1.1 Bakgrund 

Jag började intressera mig för varför vissa personer i samhället väljer att gå den kriminella 

vägen när jag arbetade inom kriminalvården. När jag pratade med de internerna blev det 

uppenbart att nästan ingen av dem blev kriminell för att få mat på bordet. Det verkade snarare 

som att de tyckte att den lagliga vägen till framgång hade för många hinder. De flesta hade 

inte klarat av skolan och sa att de inte kunde klara av att arbeta 8 timmar om dagen för en låg 

lön. Jag tyckte det var intressant då vad de verkade ha gemensamt var att de tyckte att den 

lagliga vägen till ekonomisk trygghet i för hög grad var riggad emot dem. En hopplöshet över 

att inte kunna klättra på samhällsstegen.  

 

År 2014 släppte den franske nationalekonomen Thomas Piketty boken ”Kapitalet i 

Tjugoförsta århundradet” och gjorde världen uppmärksam på den ökande ekonomiska 

ojämlikheten och dess konsekvenser. En av de konsekvenser som följer var att brottsligheten 

ökade ju mer ojämlikt kapitalet i ett land var fördelat (The World Bank, 2018). Litteraturen i 

ämnet visar entydigt på att det verkar finnas ett samband mellan den grova våldsbrottsligheten 

och graden av ekonomisk ojämlikhet i olika länder (Daly, 2016; Messner & Rosenfeld, 1997; 

Piketty; 2014). 
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Frågor som jag inte kan låta bli att ställa mig här är varför är vissa länder mer ojämlika än 

andra och vad är de bidragande faktorerna till att ojämlikheten varierar som mycket i olika 

länder? Är det politiska medel som avgör ojämlikheten i ett land, fattigdomen eller beror det 

på vilken typ av syn folk har på andra människor? 

1.2 Syfte och frågeställning 

Med denna studie syftar jag till att undersöka varför den grova våldsbrottsligheten skiljer sig 

mellan olika samhällen. Vad är det som gör att människor i vissa samhällen i högre grad är 

villiga att ta till dödligt våld? Vad är det som på en nationell nivå kan tänkas påverka denna 

brottslighet. Vad spelar den ekonomiska ojämlikheten för roll och vad kan staten göra för att 

påverka den ekonomiska ojämlikheten? Därav har följande frågeställningar har därför 

utformats: 

1. Påverkar graden av ekonomisk ojämlikhet nivån av den grova våldsbrottsligheten 

mellan länder? 

2. Vilka andra faktorer är det som påverkar graden av våldsbrottslighet? 

3. Hur samspelar dessa faktorer med den ekonomiska ojämlikheten? 

 

1.3 Disposition 

Studien börjar med kapitel 1 som innehåller bakgrund, syfte och frågeställning för studien. 

Kapitel 2 lyfter fram teorin som ligger till grund för denna studie samt vad den tidigare 

forskningen visar inom ämnet. Kapitel 3 går igenom den metod och forskningsdesign som 

ligger till grund för denna studie. Här redogörs alla källor som ligger till grund för den 

empiriska data som används i analyserna. I kapitel 4 redogörs de empiriska resultaten för 

denna studie. I del 4.1 visas en deskriptiv tabell av de variabler som används i studien. 3 olika 

spridningsdiagram visas i del 4.2 för att visa de bivariata sambanden och i del 4.3 görs en 

multivariat analys med alla OECD länder, denna regressionsanalys inkluderar alla variabler 

som undersöks med mordfrekvens som beroende variabel. I kapitel 5 diskuteras dessa resultat 

och i del 5.1 diskuteras styrkor och svagheter. Kapitel 6 går igenom slutsatsen för denna 

studie samt förslag på framtida forskning i del 6.1. Kapitel 7 innehåller källförteckning. 
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2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Anomi och Strain 

Durkheim utvecklade teorin om anomi, som handlar om att de sociala banden mellan 

individen och samhället löses upp, individen upplever att hennes egna normer inte längre 

passar in på samhällets normer. Detta kallade han för det ”anomiska samället” ett samhälle 

som är försatt i normativ kris, där det gamla inte längre gäller och det nya ännu inte har 

uppnåtts (Westfeldt, 2001, s, 95-96). Ett samhälle med allt för höga förväntningar på 

individen kan ge upphov till detta då denne inte längre upplever att den klarar av att möta 

dessa förväntningar och då inte längre har en plats i samhället, vilket leder till indivien 

upplever ett utanförskap (Durkheim, 1933, s, 70-73). En kriminell handling är när en handling 

bryter mot en väldefinierad stats kollektiva medvetande. Detta kollektiva medvetande skapas 

genom varje enskilda samhälles unika historia och struktur. Han visade på detta sätt hur 

anomi kan vara en orsak till kriminella handlingar, men gick inte så mycket djupare i 

relationen mellan de två än så (DiCristina, 2016). 

 

Merton vidareutvecklade teorin om anomi till den så kallade Strain-teorin. Enligt Merton 

uppmuntrar kulturen individen att eftersträva mål för att nå social och ekonomisk status, men 

att samtidigt personer, särskilt de med lägre socioekonomisk status, kan uppleva hinder från 

att nå dessa mål med legitima medel. På grund av negativa relationer till andra (relationer där 

individen inte behandlas som denne önskar) hindras individen att nå positivt värderade mål. 

Merton menade att det amerikanska samhället i mitten av förra århundradet präglades av 

anomi då det endast fanns ett definierat mål för alla, vilket var ekonomisk framgång, oavsett 

de olika gruppers möjligheter att nå dit. Detta ansåg Merton ligga till grund för en spänning i 

samhället som i vissa fall kunde leda till kriminalitet (Westfeldt, 2001, s96). 

 

Agnew (1992) utvecklade sedan vidare denna teori. Han visade hur ungdomar pressas in i 

brottslighet på grund av negativa relationer till stat och andra individer då individen försöker 

nå de positiva målen genom illegitima medel, attackera eller fly från de utmaningar som ställs 

på denne, samt genom individens oförmåga att undkomma smärtsamma situationer (Ibid). 

Olika hinder upplevs framförallt av individer från de lägre samhällsklasserna när de försöker 

ta sig till en högre samhällsklass, men detta gäller inte bara långsiktiga mål, utan handlar även 
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om mer direkta mål, så som bra betyg och populariteten hos det motsatta könet (Agnew, 

1984). Det är framförallt tre typer av negativa relationer som strain-teorin fokuserar på, där 

relationer med andra personer: (1) hindrar individen från att nå positivt värderade mål, (2) där 

andra personer tar ifrån eller hotar att ta ifrån individen positivt värderade konsekvenser, (3) 

hotar med skadliga konsekvenser (Agnew, 1992). 

 

Problemet ligger därmed enligt Agnew i vad kulturen förväntar sig av individen och vad 

denne faktiskt lyckas åstadkomma. Att misslyckas med att nå dessa förväntningar skapar ilska 

och frustration, och andra känslor som kan ligga till grund för kriminella handlingar. Agnew 

beskriver tre olika typer av kategorier där individen upplever denna typ av hinder beskrivs i 

denna teori, när det skiljer sig för mycket mellan: ambitioner och faktiska åstadkommande, 

förväntningar och prestationer, samt vad individen ser som rättvisa utfall och vad det faktiska 

utfallet blir (Agnew, 1992, s, 52). Personer som inte lyckas uppnå dessa förväntningar och 

lyckas nå jämbördiga resultat med de andra löper, enligt Agnew, stor risk att öka utfallet för 

deras prestationer (genom till exempel stöld), minska sina egna insatser, försöka minska 

andras utfall (genom till exempel sabotage) samt maximera insatserna för de andra (a.a., s, 

22). 

 

2.2 Välfärdsstaten och anomi 

Messner och Rosenfeld (1997) visar på hur statens välfärdsutgifter påverkar nivån av 

institutionell anomi och hur detta korrelerar med mordfrekvensen. De tittar på hur marknaden 

fungerar som arbetsfördelande mekanism i det kapitalistiska samhället och hur detta påverkar 

nivån av kriminalitet. Ju högre grad en stat har avreglerat arbetsmarknaden och låtit 

marknadskrafter styra tillsättningen av arbeten desto högre mordfrekvens kommer landet att 

ha (Messner and Rosenfeld, 1997).  

 

Den klassiska teorin för att använda marknaden som fördelare av arbete grundar sig på idén 

om att detta ska befria individen för att denne själv ska kunna välja vad denne vill syssla med. 

Individen har getts rättigheter till tjänster och resurser, som i sin tur överlämnats till 

marknaden att tillhandahålla, detta har visat sig göra individen mer beroende av marknaden 

för näring och försörjning. Individen kan själv välja sitt arbete samt om denne vill arbete eller 

inte, men detta gör också att individen riskerar att hamna helt utanför marknaden (Ibid). 



 

 5 

Messner och Rosenfeld visar hur detta ligger till grunden för att individen ska uppleva anomi 

och ta till kriminalitet. institutionell Anomi-teori hävdar att strukturen som löper risk för hög 

nivå av brottslighet är en institutionell struktur där ekonomin dominerar den institutionella 

maktbalansen där risken för en hög nivå brottslighet är som störst. En sådan institutionell 

struktur kännetecknas av att: (1) ekonomiska mål högprioriterats jämfört med icke 

ekonomiska mål, (2) den ekonomiska rollen kommer före den icke ekonomiska rollen när 

konflikt uppstår, (3) den sociala statusen i högre grad bygger på ekonomiska faktorer, (4) 

Marknadsplatsens logik genomsyrar andra institutioner (Ibid). Den institutionella obalansen 

som skapas till följd av detta ligger till grund för att skapa en kulturell press på individen att 

anpassa sig efter dessa marknadslösningar, samt att då ekonomin dominerar den institutionella 

maktbalansen blir icke ekonomiska roller mindre attraktiva. Messner och Resenfeld visar att 

detta leder till ett svagt institutionellt engagemang, svag social kontroll och hög kriminalitet 

(Ibid) 

 

Messner och Rosenfeld (1997) skapade ett index för hur stort ansvar staten tog för sina 

medborgare snarare än att låta marknadskrafterna styra detta (decommodification score), så ju 

högre upp på detta index en stat placerade sig, desto mer av det sociala ansvaret hade staten 

behållit, samt ju längre ner på indexet en stat var, desto mer hade staten överlämnat det 

sociala ansvaret till marknadskrafterna. Detta index grundade sig på de tre viktigaste sociala 

välfärdsprogrammen: pension, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Sedan gjorde man 

en regressionsanalys för hur detta korrelerade med mordfrekvensen mellan de stater man 

jämförde. Med hjälp av en regressionsanalys fann man en negativ korrelation, värdet på detta 

index och hur hög mordfrekvensen (ju mindre staten överlämnat till marknadskrafterna, desto 

lägre var mordfrekvensen). Messner och Rosenfeld har alltså visat på en direkt koppling 

mellan mordfrekvensen och hur utvecklad välfärdsstaten är. 

 

2.3 Tillit, välfärdsstaten och ojämlikhet 

Forskare har visat att det finns ett samband mellan hur utvecklad välfärdsstaten är och hur hög 

nivån av tillit är (Rothstein and Uslaner, 2005). De pekar på de välutvecklade välfärdsstaterna 

i Skandinavien och den höga nivån av tillit i dessa länder, där folk är villiga att betala en hög 

skatt mot att de förväntar sig att deras landsmän inte utnyttjar detta system. Social tillit 

korrelerar med flera önskvärda variabler, så som att ge till välgörenhet, tolerans mot 
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minoriteter, samt hur nöjda de är med sina liv (Ibid). Länder med hög grad av tillit har högre 

sannolikhet att ha välfungerande institutioner, bättre ekonomisk tillväxt samt lägre brottslighet 

(Ibid). ewTillit verkar reflektera graden av social solidaritet, övertygelsen om att alla olika 

grupper i samhället har ett delat öde och att alla medborgare har ett gemensamt ansvar att 

förse de som har det sämre ställt med bättre möjligheter. 

 

Dessa forskare visar att ekonomisk jämlikhet samt jämlikhet med avseende på möjligheter 

skapar en större tillit. Länder som har en högre grad av ojämlikhet löper också högre risk att 

misslyckas med att etablera universella sociala program då dessa program baseras på 

förståelsen om att olika grupper i samhället har ett gemensamt öde. Forskarna visar att i 

länder med större ojämlikhet tenderar folk att endast lita på de människor som tillhör samma 

samhällsklass. De med färre resurser tror då att de som har mer resurser endast lyckades få det 

genom orättvisa möjligheter och kräver därför omfördelning av resurserna från de rika till de 

fattiga och anser därför att de med större tillgångar inte har rätt till de förmåner som ingår i de 

sociala programmen. De program som är baserat på individens resurser har visat sig öka 

ojämlikheten, minska tilliten mellan individer i samhället och ökar istället deras 

gruppidentitet. Samtidigt hävdas det att de som har låga inkomster i samhällen med hög 

ojämlikhet är för de universella programmen endast för att de ska gynna dem själva. Detta 

visar dessa forskare dock vara historiskt sett inkorrekt. Av någon anledning har det varit svårt 

att få stöd för program som om distribuerar tillgångar till de som har mindre, de som 

tillgångarna skulle distribueras till.  

 

Rothstein och Uslaner (2005) argumenterar för att generell tillit ligger i en mer jämlik 

distrubition av resurser och möjligheter. De pekar på att länder med en högre jämlikhet också 

har haft mer pålitliga och mindre förtryckande regeringar. Ojämlikhet verkar ha en 

kedjeeffekt på mer inkluderande välfärdsprogram samt högre generell tillit för andra 

människor. 

 

Svenska forskare har visat på att i länder med mindre ekonomisk ojämlikhet och där 

fattigdom är mindre synlig, minskar också klass-specifika värderingar. Värderingar kring 

självförbättring (self-enhancement), där prestationer och makt är viktigt, korrelerar negativt 

med attityder kring omdistrubiering, medan värderingar om jämlikhet och generositet 

korrelerar positivt med omdistrubiering. Detta samband blir också starkare i de mer 

priviligerade klasser (Kulin and Svallfors, 2013). 
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2.4 Hur ser skillnaderna ut mellan män och 

kvinnor 

När det gäller våld med dödlig utgång så är det i huvudsak män som både är förövare och 

brottsoffer (Daly, 2016; Pinker, 2011; Brå, 2018). Detta är inte något nytt. I alla tider har och i 

alla länder är det i huvudsak män som står för brottsligheten. Svensk brottsstatistik visar att 

under 2016 lagfördes män för 5,5 gånger fler brott än kvinnor och när det kommer till mord 

låg denna siffra på 14,18 gånger fler för män än för kvinnor (Bäckman, Hjalmarsson, 

Lindquist och Pettersson, 2018). Den del av brottsligheten där kvinnor och män står för 

ungefär lika stor del handlar om snatteri och dataintrång, medan kvinnor dominerade 

förskingringsbrotten i Sverige. Tittar man bakåt i tiden till efterkrigstiden så stod män för 

ännu större del av brottsligheten (Bäckman, Hjalmarsson, Lindquist och Pettersson, 2018). 

 

Vad finns det då för förklaringar till dessa skillnader? En förklaring till dessa skillnader är att 

män och kvinnor har olika incitament att begå brott. Kvinnor verkar reagera mer på risken för 

att bli upptäckt samt kostnaden för brott, medan för män verkar det inte vara hur av 

skrämmande det är att begå ett brott, utan snarare handlar om lönsamheten för brottet 

(Bäckman, Hjalmarsson, Lindquist och Pettersson, 2018). Inom psykologin har man visat att 

män tenderar att ta större risker i sina beslut (Croson och Gneezy, 2009, Referead i Bäckman, 

Hjalmarsson, Lindquist och Pettersson, 2018). Unga män är oftast fysiskt starkare och visar 

upp mer aggressivitet, samt har sämre kognitiva och icke kognitiva förmågor än unga kvinnor. 

Litteraturen tyder på att skillnaderna mellan könen i dessa faktorer beror på både biologiska 

och sociala faktorer (Bäckman, Hjalmarsson, Lindquist och Pettersson, 2018). 

 

Forskare har dock upptäckt att gapet mellan män och kvinnors brottslighet har minskat med 

välfärdsstatens utveckling och kvinnans befrielse (Estrada, Bäckman and Nilsson, 2016). 

Precis som kvinnor tar sig in på tidigare helt mansdominerade områdens i näringslivet, har 

kvinnor också ökat sin närvaro kriminalstatistiken. Många olika förklaringar ges till detta 

minskade gap i brottslighet mellan kvinnor och män, men uppenbart är att resultatet av ett mer 

jämlikt samhälle med en utvecklad välfärdsstat verkar minska gapet i brott mellan könen. 
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Men huvudorsaken till detta minskade gap är att män begår allt färre brott (Bäckman, 

Hjalmarsson, Lindquist och Pettersson, 2018). 

 

2.5 Våld som medel i en konkurrensfylld miljö 

Vad är det då för typ av kränkningar och konfrontationer som i huvudsak leder till dödligt 

våld? Wilson and Daly, (1985) undersökte de mest utsatta områdena i USA där 

mordfrekvensen var som högst. Denna studie visar att de flesta av de konflikter som slutar 

med dödlig utgång, handlar om små dispyter som polis beskriver som bagateller. Utredare i 

Dallas berättar om dessa konflikter på följande sätt: 

 

Murders result from little ol’ arguments over nothing at all. Tempers flare. A fight starts, and 

somebody gets stabbed or shot. I’ve worked on cases where the prin-cipals had been arguing over a 

10cent record on a juke box, or over a one dollar gambling debt from a dice game (Mulvihill, Tumin, 

and Curtis 1969, p. 230). 

 

Daly & Wilson (1985) menar att våld inom utsatta grupper grundas i dominans och 

statuskonflikter mellan män, i vad Goffman (1959) beskriver som presentationen av jaget, i en 

väldigt konkurrenskraftig (competitive) social miljö. 

 

Daly (2016) hävdar att våld inte är ett patologiskt beteende (även om många mördare lider av 

psykisk sjukdom) utan snarare en kapacitet som har utvecklats fram av vår natur som 

människor besitter för att eftersträva våra intressen i en konfliktfylld miljö. Den lokala 

mordfrekvensen återspeglar nivån av konkurrens om begränsade resurser i området. Denna 

teori visar på att både mördare och offer i huvudsak är unga, utsatta män som konkurrerar om 

sex, område och i huvudsak dominans. Samhällen med hög mordfrekvens är samhällen där 

män i högre grad är beredda att ta till våld i sin konkurrens med rivaler. Samhällen där 

eftertraktade resurser är mera ojämlikt fördelade finns det mer att vinna genom att vara en av 

vinnarna, samt en högre risk för totalt misslyckande för förlorarna, vilket ökar individens 

incitament för att ta till extrema medel för att bli en av vinnarna. Således blir en förhöjd 

mordfrekvens en förutsägbar konsekvens av denna ojämlikhet. 
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Mord är ett extremt sätt att lösa en konflikt och det är därför lätt att hävda att mord inte säger 

oss någonting om mänskligt beteende och vår motivation. Men detta har visat sig vara fel, då 

de flesta av alla mördare inte har någon form av psykisk sjukdom, störning eller liknande 

(Ibid). Denna teori hävdar att mordfrekvensen i olika länder inte kan förklaras på ett 

trovärdigt sätt med skillnader i tro, kultur eller värderingar. Variationen förklaras bättre med 

att mordfrekvensen är en konsekvens av hur människor hanterar och reagerar på olika sociala 

och ekonomiska incitament i strukturerna (Ibid). 

 

Forskare (Wilson & Daly, 1985) har visat att den typen av mord som varierar mest är morden 

mellan unga, manliga, obesläktade rivaler. Istället för att hävda att detta härstammar från en 

hederskultur så visade Daly och Wilson (1985) hur unga män i vissa sammanhang har starka 

anledningar att eskalera sin strategi i den sociala konkurrensen och ta till våld (Wilson & 

Daly, 1988). Vad forskningen vi sade var att ekonomisk ojämlikhet var den starkaste 

variabeln för att förklara variationen i mordfrekvensen, både mellan och inom länder, och att 

anledningen är den sociala konkurrensen mellan unga män (Daly, 2016). 

 

Daly (2016, s129) argumenterar för att även om det finns många subkulturer som utvecklats 

oberoende av varandra där självhjälps-rättvisa är vad som förväntas av individen och där 

våldsamma män beundras och imiteras, så räcker inte deras existens som bevis för att förklara 

varför dessa typer av värderingar också leder till våld. Dessa värderingar och attityder är inte 

både orsak och verkan för det ökade våldet. Vad Daly (a.a., s130) argumenterar för är istället 

att unga, fattiga män ofta har orsaker till att eskalera sin taktik för att hävda sin position i den 

sociala konkurrensen och därför ta till våld. Vad som missas i många olika förklaringar om 

dessa skillnader i våld mellan olika stater är den tillfälliga ekonomiska situationen. Hur 

många som är fattiga eller vad medelinkomsten är i ett område är dåliga indikatorer för hur 

mycket våld som sker. Vad det istället handlar om är den ekonomiska ojämlikheten, då Daly 

(2016) och visar hur Amerikas sydstater har en betydligt högre Gini-koefficient (det 

vanligaste måttet på ekonomisk ojämlikhet, ju högre Gini-koefficient, desto mer ojämlikt) än 

nordstaterna. Ett argument emot detta var att på en stats-nivå kunde man inte urskilja etniska 

grupper och subkulturer då sådana data inkluderade hela populationen. Ett flertal studier har 

gjorts där man visar att män från sydstaterna, som i högre grad lever under en hedersliknande 

kultur, reagerade starkare på kränkningar än män från nordstaterna (Hechter, Michael & 

Christine Horne, 2009, s70). Detta argument styrkte dock argumenten i studien om att det 

faktiskt var den ekonomiska ojämlikheten som var den relevanta faktorn, då endast vita män 
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ingick i den, vilket då skulle tyda på att det inte handlade om etniska skillnader. När man 

kontrollerade för endast ”vita”, ”non hispanic” män så stod sig korrelationen mellan Gini-

koefficienten och mordfrekvensen mellan stater ungefär lika stark som tidigare (korrelationen 

låg starkt runt 0,7). Alltså kunde man avfärda subkulturella och etniska skillnader som 

förklaring (a.a., s136-138). 

 

Kulturer må vara mer trögrörliga än ekonomin är, men de är inte i sig själv förklaring till att 

de fortsätter att existera. Daly visar på hur unga personer är väldigt skeptiska mot den visdom 

deras äldre förmedlar och är inte bara marionetter åt den rådande kulturen. Således skulle 

också denna hedersliknande kultur också ifrågasättas eller upphöra om det inte var så att 

denna självhjälpskultur faktiskt tjänade ett syfte i dessa mer ojämlika regioner. Under åren 

1991-1997 sjönk mordfrekvensen i New York med 60% och i Boston med 70%, samtidigt 

dubblades mordfrekvensen i Ryssland följande de fem åren efter Sovjetunionens fall. Således 

är det rimligt att förvänta sig att kulturen i sydstaterna skulle kunna ändras lika snabbt som 

kulturen ändrats i dessa områden, om incitamenten för att begå mord förändrades (a.a., 140-

141).  

 

Figur 1. 

 

 

Figur 1. Är en teoretisk modell över förhållandet mellan Sociala utgifter, ekonomisk 

ojämlikhet, tillit och våld ser ut utifrån den tidigare forskningen. Sociala utgifter, ekonomisk 

ojämlikhet och tillit påverkar alla varandra i olika mån och samtidigt en direkt effekt på den 

grova våldsbrottsligheten. Det är denna modell som är utgångspunkten för denna studie. 

 

Med stöd från teori och den tidigare forskningen har följande hypoteser formulerats:  
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 H1: Det finns ett samband mellan olika länders ekonomiska ojämlikhet och 

mordfrekvensen. 

 H2: Det finns ett samband mellan hur utvecklad välfärdsstat ett land har och 

dess mordfrekvens. 

 H3: Det finns ett samband mellan graden av tillit i ett samhälle och mordfrekvensen. 

 H4: Sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och mordfrekvens förmedlas i grad av 

tillit. 

 H5: Ekonomisk ojämlikhet beror i hög grad på välfärdsstatens storlek. 

3. Metod 

I denna del kommer jag gå igenom tillvägagångssätt för att genomföra studien, valet av data 

och variabler. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen för denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie, vilket innebär att jag 

endast samlar in data vid ett tillfälle från mer än ett fall för att komma fram till en uppsättning 

kvantifierbara data med koppling till flera variabler som granskas för att komma fram till 

samband (Bryman 2008, s64). Då jag i denna studie har använt mig av data från alla OECD-

länderna finns det en enorm variation av intressanta variabler som kan tänkas påverka det 

fenomen jag vill undersöka (I detta fall mordfrekvensen och Gini-koefficient). Då syftet med 

denna studie är att undersöka sambanden mellan statens sociala utgifter, tillit, ojämlikhet samt 

mordfrekvens, och undersöka hur detta skiljer sig kontrollerat för BNP per capita så passar en 

sambandsstudie bra. 

 

Med en kvantitativ tvärsnittsdesign kan man bara studera relationen mellan variabler. Då 

forskaren inte kan manipulera någon av variablerna kan man inte med säkerhet ta reda på vad 

som är orsak och verkan (Ibid). I denna studie innebär detta att jag inte kan säga något om 

kausalitet mellan variablerna, utan endast att det finns någon form av koppling. 



 

 12 

 

Studien är en tvärkulturell studie, vilket innebär att man jämför data mellan flera länder (a.a., 

s80). I detta fall innebär att jag gör en sekundäranalys på redan inhämtade data. En 

sekundäranalys innebär att jag inte själv kommer producera någon data, utan hämtar in data 

från redan offentlig statistik (a.a., s81). Data kommer från Världsbankens databas och OECD. 

Detta ger mig tillgång till data av hög kvalité från ett stort antal länder. När man gör en 

tvärkulturell studie är det viktigt att man gör det på jämförbara data (a.a., s, 302). De variabler 

jag har valt att studera ter sig lämpliga för att göra en tvärkulturell studie då samma mått 

används i alla länder, inga språkliga eller kulturella skillnader spelar någon roll för syftet i 

denna studie. De brister som i vanliga fall behöver tas i beaktande när man gör tvärkulturella 

studier om brottslighet, så som mörkertal, det polisiära och rättsliga arbetet (a.a., s, 306-307), 

har mindre betydelse när man undersöker just mordfrekvens då mörkertalet är relativt lågt, 

samt att en fällande dom inte är nödvändig för att veta att ett brott begåtts (Westerfelt, 2001, s, 

67). 

 

3.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida resultaten i studien är trovärdiga eller inte och handlar om 

systematiska fel. Mäts det som studien avser att mäta? Hur relevant är det datamaterial som 

samlats in i relation till frågeställningen (Bryman, 2011, s. 163)? I detta avseende syftar 

studien till att mäta skillnaderna i mordfrekvens mellan världens länder och sedan ge möjliga 

förklaringar till dessa skillnader. Validiteten kan här bli problematisk då det kan finnas ett 

stort mörkertal som skiljer sig mellan olika länder. Dock är mord och dråp två av få 

brottskategorier där experterna anser att nivåerna går att jämföra mellan länder då mörkertalet 

anses vara relativt litet (Westfelt, 2001, s, 67).  

 

Interna validiteten handlar om det kausala förhållandet mellan variablerna (Bryman, 2011, s. 

50). Då denna studie utgår från en tvärsnittsdesign är den interna validiteten låg. Som jag 

beskrev i stycket ovan kan en tvärsnitsdesign inte säga så mycket om kausalitet, utan kan 

endast säga att det finns någon sorts koppling mellan variablerna. I denna studie kan jag alltså 

inte säga så mycket om huruvida sambanden mellan den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna är kausala eller inte. 
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En kvantitativ studie bör vara replikerbar för att det inte ska gå att ifrågasätta resultatets 

validitet. Resultatet måste också vara opåverkat av forskarens förväntningar (a.a., s169). Då 

denna studie endast innehåller sekundärdata som bygger på offentlig statistik är det inte svårt 

att replikera resultatet för denna studie. 

 

Den externa validiteten handlar om hur generaliserbart resultatet är. En tvärsnittsstudie har 

hög extern validitet (a.a., s 50). I denna studie blir dock den externa validiteten inte så hög den 

skulle kunna varit då data för alla världens länder inte finns tillgänglig.  

3.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om måtten och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Risken för 

slumpmässiga fel anser jag vara relativt liten då data framförallt inhämtades från 

världsbankens databas, som har all denna statistik uppställd på ett systematiskt sätt så att det 

blir enkelt att överföra detta till det statistikprogram som användes för studien (SPSS). 

Slumpmässiga fel i form av inmatning av data kan finnas då data från OECD och HDRO inte 

var uppställt på samma systematiska sätt, vilket gjorde att denna inmatning skedde manuellt. 

Denna data har dock kontrollerats flera gånger, inmatning har gjorts flera gånger med samma 

resultat. 

 

Reliabiliteten kan hamna i farozonen när man använder sig av brottsstatistik då definitioner 

och policys ändras varje år, samt att påtryckningar från media och allmänheten på hårdare tag 

mot en viss typ av brott kan göra att dessa hanteras annorlunda (a.a. s, 306). Detta är inte ett 

problem för just mordfrekvens, då variationen av hur många mord och dråp som begås samt 

mörkertalet av detta inte påverkas av hur mycket resurser polisen lägger på att lösa denna typ 

av brott. En mördad människa är död oavsett om det blir en fällande dom genom rättsväsendet 

eller inte. 

 

3.4 Data och operationalisering 

Mordfrekvens handlar om hur många fall av mord och dråp som sker i ett land. Mord och 

dråp anses ha ett väldigt litet mörkertal vilket gör kategorin till en av få brottskategorier där 
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experter anser att nivåerna i brottslighet kan jämföras mellan olika länder (Westfelt 2001, s, 

67). 

 

Frekvensen av Mord och dråp anses vara en bra indikator på hur brottsligt ett samhälle är 

(Westfelt, 2001; Daly ,2016; Pinker, 2011, et al). Brottsstatistik har över lag många brister, 

beroende på exempel anmälningsbenägenheten, uppklaringsfrekvenser, polisinsatser, mm. 

Vid intervjuer tenderar människor att ändra historier och behöver inte nödvändigtvis stämma 

överens med verkligheten. I enkäter tenderar folk till att hävda att de blivit utsatta för brott i 

högre grad än vad som rapporteras i den registrerade brottsligheten, vilket indikerar ett stort 

mörkertal, men kan också tyda på att de brott som inte registreras skiljer sig från de brott som 

faktiskt registreras (Daly, 2016). Mord är den typen av brott som de flesta kriminologer 

föredrar att använda för att jämföra brottslighet mellan olika kulturer (Pinker, 2011, s, 62). 

Varje död kropp som dyker upp undersöks noggrant för att säkerställa om ett brott har begåtts. 

Även om data över mord också har sina begränsningar är det liten felmarginal på hur många 

fall av mord som existerar och en begränsad tvetydighet ifall ett mord har begåtts. Detta gör 

statistiken mer tillförlitlig än annan typ av brottsstatistik (Daly, 2016).  

 

Vad det gäller data kring mordfrekvens och bruttonationalprodukt per capita (BNP per capita) 

finns det många tillgängliga källor. En av de mest betrodda källorna för denna typ av data är 

Världsbanken (The World bank, 2018). Världsbanken är inte en bank utan snarare en 

biståndsorganisation. Den ägs av de 188 medlemsländer som ingår i organisationen och syftar 

till att bidra med ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen i världen. Världsbanken är en del 

av Bretton Woods systemet tillsammans med Internationella Valutafonden (Sida, 2018). De 

använder sig av data från statliga statistiska organisationer samt världsbankens egna 

avdelningar (The World Bank, 2018). 

 

Variabeln för Gini-koefficienten kommer ifrån OECD.:s databas. Gini-koefficienten är det 

vanligaste spridningsmåttet för att mäta inkomstfördelningen under ett specifikt år. Den 

avspeglar hur inkomsterna fördelas t.ex. under ett år i ett land. Fördelningen går från 0-1, om 

fördelningen ligger på 0 så har i stort sett alla i landet samma inkomst, ligger den på 1 har ett 

fåtal personer alla inkomster i landet. Sveriges Gini-koefficient låg 2015 på 0,28 (OECD), 

vilket är lågt internationellt sett, strax lägre än medel inom EU och OECD länderna. 
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För att mäta tillit har jag använt mig av uppgifter från OECD som i sin tur hämtat data från 

ESS (European Social Survey) och International Social Survey Programme ISSP (OECD (2), 

2018). Tillit bygger på påståendet “Generally speaking would you say that most people can be 

trusted or that you need to be very careful in dealing with people”, där folk kan svara på en 

10-gradig skala där den lägsta poängen är “You can’t be too careful” och den högsta poängen 

är people can almost always be trusted”. 

 

Variabeln Sociala utgifter visar i procent hur stor del av BNP som läggs på sociala utgifter. 

Data kommer från OECD ((3), 2018) och täcker perioden 2013-2014. Denna variabel behöver 

dock inte vara helt avgörande för hur utvecklad välfärdsstat ett land har, då dessa utgifter kan 

skilja sig mycket åt beroende på hög och lågkonjunkturer, men ger en fingervisning av hur 

utvecklad välfärdsstat varje land har. Den oberoende variabeln Sociala utgifter visar hur stor 

andel i procent sociala utgifter är av landets BNP, i dessa utgifter ingår pensioner, sjukvård 

(de två största utgifterna), familjestöd, stöd för funktionsnedsättningar, arbetsförsäkringar, 

bostadsbidrag och ett par andra mindre kategorier (OECD, 2016). 

 

 

 

Figur 2 

 

Figur 2 kommer från OECD (2016) och visar hur de sociala utgifterna är fördelade inom 

OECD 2014. 

 

De variabler jag använder från världsbanken (Beroende variabeln Mordfrekvens och 

kontrollvariabeln variabeln BNP-per capita) hade problemet att alla länder inte hade data från 

alla år. De flesta av länderna hade tillgängliga data från ett eller ett par av de senaste åren. För 

att lösa detta tog jag medelvärdet av den data som fanns tillgänglig mellan åren 2009 till 2015, 

på så sätt fick jag med alla länder som hade data från något av dessa år. Denna lösning löste 
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också problemet med tillfälliga extremvärden, då ett land ett år kan ha haft en stark 

ekonomisk tillväxt, extremt många eller få mord, eller någon annan anledning till att siffran 

för just ett år inte är representativt. 

 

Gini-Koefficienten kommer ifrån OECD och där har jag följt samma metod som med tidigare 

variabler, där jag tar medelvärdet av Gini-Koefficienten mellan åren 2009 till 2015. Länderna 

Ryssland och Litauen saknade data hos OECD för Gini-koefficienten, därför hämtades data 

för dessa länder in från världsbankens databas. Precis på samma sätt som övriga data skapades 

ett medelvärde för åren 2009 till 2015. 

 

3.5 Bortfall 

De oberoende variablerna Tillit och Sociala Utgifter hade några externa bortfall då data helt 

saknades för ett par av länderna, dessa länder exkluderades helt i de multipla 

regressionsanalyserna. 

 

3.6 Dataanalys 

För att besvara hypoteserna i denna uppsats gjordes en bivariat regressionsanalys och tre 

separata multipla regressionsanalyser för att urskilja de olika variablernas samband. Även 

separata spridningsdiagram har gjorts för att kunna besvara hypoteserna, på detta sätt visas 

tydligt spridningen i den data som använts och hur relationen ser ut mellan de olika oberoende 

variablerna och den beroende.  

4. Resultat & Analys 

För att besvara hypoteserna i denna uppsats gjordes en enkel regressionsanalys och tre 

separata multipla regressionsanalyser för att urskilja de olika variablernas samband. Även 

separata spridningsdiagram har gjorts för att kunna besvara hypoteserna, på detta sätt visas 
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tydligt spridningen i den data som använts och hur relationen ser ut mellan de olika oberoende 

variablerna och den beroende.  

4.1 Tabell 1: deskriptiv statistik 

Variabler Medelvärde Min/Max Standardavvikelse Bortfall 

Mordfrekvens 2,44 0,30/19,10 3,71 0 

Gini-koefficient 0,32 0,25/0,47 0,05 0 

BNP-per capita 37903,25 9466,70/109281,70 23243,86 0 

Tillit 58,58 13,40/88,80 18,90 7 

Sociala utgifter 21,06 7,50/30,70 5,64 2 

4.1.1 Beskrivning av variabler 

Medelvärdet för variabeln mordfrekvens låg på 2,44. Standardavvikelsen som visar 

spridningen ligger på 3,70871. BNP-Per Capita räknas i dollar. Medelvärdet för variabeln 

ligger på 37903,25. Standardavvikelsen ligger på 23243,86. Den oberoende variabeln Gini-

koefficient mäts från 0 till1. Medelvärdet för Gini-koefficienten var 0,32. Standardavvikelsen 

ligger på 0,05. Den oberoende variabeln Tillit mäts mellan 0 till 100. Lägsta värdet är 13,40 

och det högsta värdet är 88,80. Medelvärdet är 58,58. Standardavvikelsen ligger på 18,90. Det 

externa bortfallet är 7. OECD soc.utg visar andelen procent av BNP som läggs på sociala 

utgifter hos OECD-länderna och går från 0 till 100. Lägsta värdet är 7,50 och det högsta 

värdet är 30,70. Medelvärdet för variabeln ligger på 21,44. Standardavvikelsen ligger på 5,64. 

Det externa bortfallet är två. 

4.2 Bivariata samband 

4.2.1 Diagram 1 Mordfrekvensnivå per 100 000 invånare och 

Gini-koefficient för alla OECD-länder. 
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Diagram 1 är ett spridningsdiagram som visar på korrelationen mellan den beroende variabeln 

(y) Mordfrekvens och den oberoende variabeln (x) Gini-koefficient. 37 länder finns med i 

diagrammet. Regressionslinjen i diagrammet har en positiv lutning, vilket innebär att ju högre 

ojämlikhet, desto högre mordfrekvens. R2-värdet på  0,39, innebär att ojämlikheten, så som 

det fångas upp av Gini-koefficienten förklarar 38,9 procent av variansen i mordfrekvens 

mellan länder. 

 

4.2.2 Diagram 2, Mordfrekvensnivå per 100 000 invånare och 

Sociala utgifter för alla OECD-länder. 
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Diagram 2 är ett spridningsdiagram som visar på korrelationen mellan den beroende variabeln 

(y) Mordfrekvens och den oberoende variabeln (x) Sociala Utgifter. 34 länder finns med i 

diagrammet. Regressionslinjen i diagrammet har en negativ lutning, vilket innebär att ju högre 

andel av BNP som läggs på sociala utgifter, desto lägre mordfrekvens. R2-värdet på 0,263 

innebär att andel av BNP som läggs på sociala utgifter förklarar 26,3 procent av variansen i 

mordfrekvens mellan länder. 

 

4.2.3 Diagram 3. Mordfrekvensnivå per 100 000 invånare och 

Tillit för alla OECD-länder. 

 

Diagram 3 är ett spridningsdiagram som visar på korrelationen mellan den beroende variabeln 

(y) Mordfrekvens och den oberoende variabeln (x) Tillit. 29 länder finns med i diagrammet. 

Regressionslinjen har en negativ lutning, vilket innebär att ju högre grad av tillit som folk har 

för andra individer, desto lägre mordfrekvens. R2 värdet på 0,184 innebär att tillit, så som det 

fångas upp av enkäten förklarar 18,4 procent av variansen i mordfrekvens mellan länder. 

 

Så som framgår av den teoretiska modellen i figur 1 kan vi förvänta oss intima samband 

mellan dessa variabler, där sociala utgifter, tillit och ekonomisk ojämlikhet alla samspelar till 

nivån på mordfrekvensen. För att utröna dessa går vi nu vidare med den multivariata 

analysen. 
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4.3 Mordfrekvens hos alla länder inom OECD 

4.3.1 Tabell 2 Regressionsanalys på mordfrekvens mellan länder. 

Ostandardiserade regressionskoefficienter. Beroende variabel; 

mordfrekvens per 100 000 invånare.  

Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Gini-

koefficient 

36,559** 34,155** 27,966* 27,793* 28,627* 

Tillit  -0,012  -0,001 0,018 

Sociala 

utgifter 

  -0,133 -0,132 -0,131 

BNP-per 

capita 

    2,236E-5 

Intercept -9,568** -8,121 -4,033 -3,932 -4,513 

R2 0,382 0,385 0,413 0,413 0,421 

N 29 29 29 29 29 

*=P < 0,05, **=P < 0,01. 

 

I modell 1 framgår att regressionskoefficienten för Gini-koefficienten antar värdet 36,559, 

vilket innebär bekräftar vad som visades i diagram 1 och går alltså i linje med hypotes 1. 

Detta innebär att om Gini-koefficienten går från 0 till 1 (högsta möjliga ojämlikhet) s ökar 

mordfrekvensen med 36,559 mord per 100 000 invånare. Sambandet är signifikant. Modellens 

intercept antar värdet -9,568 och är signifikant. Modellens R2-värde ligger på 0,382 vilket 

innebär att modellen förklarar 38,2% av variationen i mordfrekvens. 

 

I modell 2 läggs variabeln tillit till. Regressionskoefficienten för Gini-koefficienten förändras 

endast marginellt och fortsätter vara signifikant. Regressionskoefficienten för tillit är inte 

signifikant, vilket innebär att det inte finns något signifikant samband mellan landets tillit och 

mordfrekvens när man kontrollerar för övriga oberoende variabler. Modellens intercept är inte 
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längre signifikant. Modellens R2-värde är i det närmaste oförändrad jämfört med modell 1 

och ligger på 0,385 vilket innebär att modellen förklarar 38,5% av variationen i 

mordfrekvens. 

 

I modell 3 läggs variabeln sociala utgifter till och variabeln tillit tas bort. 

Regressionskoefficienten för variabeln Gini-koefficient behåller samma riktning och fortsätter 

vara signifikant, kontrollerat för övriga oberoende variabler. Regressionskoefficienten för den 

oberoende variabeln sociala utgifter är inte signifikant, vilket innebär att det inte finns något 

signifikant samband mellan landets sociala stgifter och mordfrekvens när man kontrollerar för 

övriga oberoende variabler. Modellens R2-värde ligger på 0,413 vilket innebär att modellen 

förklarar 41,3% av variationen i mordfrekvens. 

 

I modell 4 tar vi tillbaka den oberoende variabeln tillit och behåller den oberoende variabeln 

sociala utgifter till. Regressionskoefficienten för variabeln Gini-koefficient behåller samma 

riktning och fortsätter vara signifikant. Regressionskoefficienten för den oberoende variabeln 

tillit är inte signifikant, vilket innebär att det inte finns något signifikant samband mellan 

tilliten och mordfrekvens när man kontrollerar för övriga oberoende variabler. Även 

Regressionskoefficienten för den oberoende variabeln sociala utgifter är inte signifikant, 

vilket innebär att det inte heller finns något signifikant samband mellan landets sociala 

utgifter och mordfrekvens när man kontrollerar för övriga oberoende variabler. Modellens 

R2-värde ligger på 0,413 vilket innebär att modellen förklarar 41,3% av variationen i 

mordfrekvens. 

 

I modell 5 lägger vi till kontrollvariabeln BNP-per capita. Regressionskoefficienten för 

variabeln Gini-koefficient behåller samma riktning och fortsätter vara signifikant, kontrollerat 

för övriga oberoende variabler. Regressionskoefficienten för den oberoende variabeln tillit är 

inte signifikant, vilket innebär att det inte finns något signifikant samband mellan tilliten och 

mordfrekvens när man kontrollerar för övriga oberoende variabler. Även 

Regressionskoefficienten för den oberoende variabeln sociala utgifter är inte signifikant, 

vilket innebär att det inte heller finns något signifikant samband mellan landets sociala 

utgifter och mordfrekvens när man kontrollerar för övriga oberoende variabler. 
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Regressionskoefficienten för kontrollvariabeln BNP-per capita är inte heller signifikant, vilket 

innebär att det inte heller finns något signifikant samband mellan BNP-per capita och 

mordfrekvens. Modellens R2-värde ligger på 0,421 vilket innebär att modellen förklarar 

42,1% av variationen i mordfrekvens. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att sambandet mellan Gini-koefficienten och mordfrekvens står 

sig genom alla olika modeller. Den påverkas till viss grad när vi kontrollerar för sociala 

utgifter, vilket tyder på att dessa två variabler samspelar i sambandet med mordfrekvens. Vi 

kan inte se några samband mellan tillit och mordfrekvens sam mellan BNP-per capita och 

mordfrekvens. 

5. Diskussion 

Utifrån hypotes 1, att det finns ett samband mellan ekonomisk ojämlikhet och mordfrekvens, 

så stödjer resultatet i denna studie denna hypotes. Ju högre grad av ekonomisk ojämlikhet ett 

land har, desto högre mordfrekvens. Detta går helt i linje med den tidigare forskningen. I 

Diagram 1 kan vi se spridningen och hur tydlig korrelationen mellan Gini-koefficienten och 

mordfrekvensen är, Gini-koefficienten förklarar 38,9% av variationen i mordfrekvens, vilket 

måste anses som ett väldigt starkt förklarande då denna studie inkluderar en stor variation av 

kulturella och ekonomiska skillnader. Denna studie begränsad till alla OECD-länder för att 

kunna jämföra länder med mer liknande förutsättningar, vilket gör resultatet än mer intressant. 

Det verkar inte som om kulturella skillnader påverkar denna korrelation i någon högre grad. 

När vi i tabell 1 gör en multipel regressionsanalys fortsätter sambandet vara ungefär lika 

starkt oavsett vilka variabler vi lägger till. Gini-koefficientens effekt på mordfrekvensen 

ligger på ungefär samma nivå i alla modeller. 

 

Utifrån hypotes 2, att det finns ett samband mellan hur utvecklad välfärdsstat ett land har och 

dess mordfrekvens, så visar denna studie på att denna hypotes stämmer, men att detta 

samband slås ut av Gini-koefficienten. I den enkla regressionsanalysen i diagram 2 där 

sociala utgifter är den enda oberoende variabeln och mordfrekvensen är den beroende 

variabeln så finns det ett tydligt samband där sociala utgifter förklarar 26,3% av variationen 
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mordfrekvens. Detta samband blir dock inte längre signifikant i den multipla 

regressionsanalysen. Dock påverkas Gini-koefficientens signifikansnivå när vi lägger till 

variabeln för sociala utgifter, detta tyder på att det finns ett samband mellan Gini-

koefficienten och en stats sociala utgifter. Detta går i linje med den tidigare forskningen som 

visar på att hur utvecklad välfärdsstat ett land har påverkar nivån av ekonomisk ojämlikhet, 

som vi kan se i hypotes 1 så påverkar ekonomisk ojämlikhet mordfrekvensen, vilket tyder på 

en kedjeeffekt. 

 

Utifrån hypotes 3, att det finns ett samband mellan graden av tillit i ett samhälle och 

mordfrekvensen, så visar denna studie på ungefär samma resultat som hypotes 2. Nämligen att 

det finns ett samband mellan graden av tillit i ett samhälle och mordfrekvensen, men att detta 

samband slås ut i den multipla regressionsanalysen när Gini-koefficienten läggs till. I den 

enkla regressionsanalysen i diagram 3 förklarar variabeln för tillit 18,4% av variationen i 

mordfrekvens. Denna effekt tyder dock, precis som i hypotes 2, att det finns ett samband 

mellan den ekonomiska ojämlikheten och graden av tillit i ett samhälle. 

 

Hypotesen att: sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och mordfrekvens förmedlas i grad 

av tillit, bekräftas ej av denna studie. Trots sambandet mellan mordfrekvens och tillit så 

påverkas inte Gini-koefficienten när variabeln tillit läggs till i regressionsanalysen. Alltså 

förmedlas inte sambandet mellan ekonomisk ojämlikhet och mordfrekvens i graden av tillit. 

Tillit och ekonomisk ojämlikhet verkar alltså vara två skilda faktorer som båda påverkar den 

grova våldsbrottsligheten separat. 

 

Hypotes 5: att ekonomisk ojämlikhet beror i hög grad på välfärdsstatens storlek, bekräftas av 

denna studie. Vi kan se att effekten på mordfrekvensen sjunker när vi kontrollerar för sociala 

utgifter. Detta visar på att välfärdsstatens storlek har en påverkan på graden av ekonomisk 

ojämlikhet och har därför en effekt på mordfrekvensen.  

 

5.1 Styrkor & Begränsningar 

Hypoteserna för denna studie grundades i den tidigare forskningen, som gav ett bra underlag 

för att utforma dessa hypoteser. Detta ämne är ett relativt välstuderat ämne och mycket 

tidigare forskning finns därför tillgänglig. 
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All den data som används i denna studie kommer från pålitliga institutioner och därför finns 

inte möjlighet för författaren själv att kunna manipulera dessa siffror. Världsbanken och 

OECD är två internationella institutioner vars data har hög trovärdighet. 

 

Att jämföra mordfrekvensen mellan olika länder är, som beskrevs tidigare i studien, det 

kanske mest pålitliga sättet att jämföra brottslighet mellan olika länder, då mordfrekvensen 

inte påverkas av rättssystemet, fällande domar, hur effektivt polisväsendet är eller hur olika 

kulturers värderingar ser ut. En död kropp undersöks alltid och polis kan fastställa om ett brott 

har begåtts. Även om det finns ett mörkertal då inte nödvändigtvis alla döda kroppar hittas 

eller man med säkerhet kan fastställa att ett brott begåtts, så anses detta mörkertal relativt litet. 

 

Denna studie är utförd på alla OECD-länder, detta innebär att det finns en väldigt stor 

variation i kultur och andra faktorer som kan tänkas påverka mordfrekvensen. Genom att 

jämföra mer lika länder, där man jämför stater med likande statsskick, välfärdsstater, kultur 

och historia med varandra skulle man kunna urskilja mer noggrant de olika variablernas effekt 

på mordfrekvensen, dock skulle antalet länder som ingår i analysen falla drastiskt, vilket 

skulle försvåra analysen. 

 

En annan begränsning är variabeln för sociala utgifter, som mäter hur stor andel i procent som 

en stat lägger på sociala utgifter. Hur stor andel procent som en stat lägger på sociala utgifter 

varierar beroende på hög och lågkonjunktur, därför behöver inte denna variabel vara direkt 

avgörande för hur välutvecklad välfärdsstat ett land har. Befinner sig landet i en 

lågkonjunktur och arbetslösheten har ökat så kommer troligtvis också de sociala utgifterna för 

staten att öka. Andra faktorer som till exempel hur effektiv byråkratin är kan tänkas påverkar 

hur stor del av BNP som en stat lägger på sociala utgifter. 
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6. Slutsats 

Denna studie visar på att det finns ett tydligt samband för länderna inom OECD mellan den 

ekonomiska ojämlikheten och mordfrekvensen i ett land, som helt går i linje med den tidigare 

forskningen. Korrelationen är positiv vilket innebär att ju högre grad av ekonomisk 

ojämlikhet, desto högre mordfrekvens. Den ekonomiska ojämlikheten är ensamt den starkaste 

bidragande faktorn till mordfrekvensen enligt denna studie. En slutsats av denna studie är att 

om unga män inte ser någon möjlighet att klättra till en bättre ekonomisk position i samhället 

så kommer en del av dessa vara beredda att ta till grov kriminalitet för att nå sina positivt 

värderade mål. Denna korrelation verkar gälla för alla samhällen och kulturer inom OECD. Så 

i enlighet med den tidigare forskningen verkar inte kulturella skillnader i sig påverka 

mordfrekvensen, utan att det snarare handlar om ekonomiska faktorer då sambandet mellan 

ekonomisk ojämlikhet och mordfrekvens står sig ungefär lika starkt i alla länder inom OECD. 

 

Ekonomisk ojämlikhet är en av vår tids stora problem. Vi kan tydligt se hur den ekonomiska 

ojämlikheten korrelerar med väldigt många olika fenomen som är icke önskvärda i ett 

modernt samhälle. Ekonomisk ojämlikhet är ett komplicerat problem som verkar uppstå i alla 

större samhällen, ett av problemen som den tycks kunna föra med sig, både enligt denna 

studie och den tidigare forskning som gjorts i ämnet, är en ökad grad av våldsbrottslighet. Hur 

en stat bör omfördela sina resurser för att motverka den ekonomiska ojämlikheten finns det 

inget enkelt svar på. Synsättet från den politiska vänstersidan är att samhällets resurser idag 

fördelas orättvist, så att en del personer har mer än vad de rimligtvis kan behöva, samtidigt 

som en annan del av samhället har väldigt lite samtidigt och ser inte några rimliga möjligheter 

till att ändra på detta, vilket i sin tur leder till att de vänder samhället ryggen. Vänstern 

argumenterar för att endast genom att man tar resurser från de rika och fördelar dem till de 

fattiga kan man lösa denna problematik. På detta sätt lyfter man människor ur fattigdom vilket 

får människor att bli mer delaktiga i samhället, möjliggöra för människor att utbilda sig och 

minska den ekonomiska ojämlikheten. Motargumentet från de konservativa i frågan är att 

resurserna fördelas rättvist utifrån vad individen producerar och vad marknaden efterfrågar. 

Genom att ta resurser från de som ackumulerat dem och ge till de fattiga gör man människor 

beroende av staten för sin överlevnad och tar bort incitamenten för människor att genom 

arbete frigöra sig ekonomiskt och själva nå fram till en högre status och samhällsklass. Precis 



 

 26 

som deras motståndarsida argumenterar man om rättvisa, då man anser att det inte är rättvist 

att staten kliver in och tar resurser från de som själva producerat dem för att ge till dem som 

inte producerat något. 

 

Denna studie visar att stater som lägger en större del av sin BNP på sociala utgifter också har 

en lägre ekonomisk ojämlikhet vilket leder till en lägre mordfrekvens för dessa stater. Dock 

måste man komma ihåg att hur stor del av BNP som läggs på sociala utgifter beror på hög- 

och lågkonjunkturer. 

 

Människors vilja att betala skatt som kan gå till dessa sociala utgifter är i sin tur ett fenomen 

som verkar bero på flera faktorer, en av dessa faktorer är tillit. Tillit verkar även förklara en 

del av variationen i mordfrekvensen, men är också en faktor som är svårare att ändra på. 

Enligt den tidigare forskningen verkar den också påverka folks vilja att betala en högre skatt. 

En politisk insats kan höja de sociala utgifterna i ett land, men vilka politiska insatser kan 

ändra den sociala tilliten mellan människor? Den tidigare forskningen visar på hur ekonomisk 

jämlikhet och jämlikhet i form av möjligheter ökar graden av tillit i ett samhälle, dock är det 

ingen enkel uppgift att göra ett samhälle mer jämlikt. Att öka de sociala utgifterna verkar vara 

en politisk insats som har en positiv effekt på jämlikheten. På detta sätt verkar det bildas en 

spiral då alla dessa faktorer påverkar varandra. 

 

Det finnas dock en paradox i sambandet mellan ojämlikheten och den grova 

våldsbrottsligheten, det verkar nämligen inte gälla över tid. Samtidigt som Piketty visar på hur 

världen blivit allt mer ojämlik under de senaste 50 åren så visar flera framstående forskare, 

bland annat Steven Pinker (2011) och Yuval Harare (2011), att världen har blivit en allt mer 

fredlig plats, hur våldet och morden blir färre i världen. Detta verkar dock bygga på att våldet 

blir allt mer koncentrerat till de lägre samhällsklasserna. Samtidigt som medelklassen blir mer 

skyddad från det grova våldet så verkar det inte minska i de mest utsatta samhällsklasserna. 

Med denna studie som underlag verkar det som att om staten på ett effektivt sätt kan 

omfördela resurserna i ett samhälle, från medel och överklass till arbetar och underklassen. 

Således kan staten på detta sätt lyfta dem mest utsatta grupperna ur fattigdom och hopplöshet 

och sänka även den grova våldsbrottsligheten även för dessa människor. 
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6.1 Framtida forskning 

För framtida forskning vore det lämpligt att studera hur dessa samband ser ut när man jämför 

mer lika stater med varandra. Till exempel skulle man kunna genomföra ett studie där man 

jämför de nordiska länderna med varandra då dessa har liknande statsskick och välfärdsstater. 

Även andra stater och regioner med mer lika förutsättningar skulle behöva studeras för att se 

hur dessa variabler påverkar varandra. På detta sätt skulle man kunna utesluta andra faktorer 

som uppstår i denna typ av studie där vi jämför stater med en stor variation av möjliga 

faktorer som kan tänkas påverka. 
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