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Låg självkontroll och utsatthet för brott 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka låg självkontroll bland män och 

kvinnor, utsatthet för brott bland män och kvinnor samt undersöka 

sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott bland unga 

vuxna. Studien hade en tvärsnittsdesign där en webbenkät skickades ut 

till en studentpopulation bestående av 159 respondenter (av vilka 83% 

var kvinnor) i åldrarna 18-25 (M = 22,49, SD = 1,78). Resultatet visade 

att män hade en lägre självkontroll och att kvinnor hade en högre 

utsatthet för brott. Resultatet visade även på ett svagt positivt samband 

mellan låg självkontroll och utsatthet för brott vilket indikerade på att 

de respondenterna med låg självkontroll var utsatta för brott i högre 

grad. Resultaten kunde förklaras teoretiskt med Lifestyle Exposure 

Perspective som antydde att låg självkontroll kunde medföra en högre 

exponering för riskfyllda situationer vilket i sin tur kunde öka nivån av 

utsatthet för brott. Dock kan det krävas fler variabler för att förklara 

sambandet.  

 

Nyckelord: Självkontroll, utsatthet, brott, unga vuxna, impulsivitet, 

könsskillnader, konsekvenstänk.  



 

Low self-control and victimization of crime 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to examine low self-control among men and 

women, victimization of crime among men and women and examine 

the correlation between low self-control and the victimization of crime 

among young adults. The study used a cross-sectional design where a 

web survey was sent out to a student population consisting of 159 

respondents (of which 83% were women) aged 18-25 (M= 22,49, SD= 

1,78). The result showed that men had lower self-control whereas 

women had higher victimization of crime. The result also showed a 

weak positive correlation between low self-control and victimization of 

crime which indicated that the respondents with lower self-control were 

victimized of crime to a higher degree. The results could be explained 

theoretically with Lifestyle Exposure Perspective, which implied that 

low self-control could entail a higher exposure of risk-filled situations 

which in turn could increase victimization of crimes. It may however 

be that more variables are required to explain the correlation.   

 

Keywords: Self-control, victimization, crime, young adults, 

impulsivity, gender differences, consequence thinking. 
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Introduktion 

Låg självkontroll tenderar att göra människor mer impulsiva och få dem att inte beakta 

konsekvenser av sitt handlande, vilket kan tendera att de utsätts för mer riskfyllda situationer 

(Gottfredson & Hirschi, 1990 ref. i Flexon, Meldrum, & Piquero, 2016; Schreck, Stewart & 

Fischer, 2006). En möjlig faktor som skulle kunna indikera på att självkontrollen hos män 

och kvinnor skiljer sig åt är att kvinnors hjärnor utvecklas tidigare än mäns hjärnor (Giedd 

m.fl., 1999; Raine, 2013) och att män därav utsätter sig mer för riskfyllda situationer, vilket 

visat sig vara starkt kopplat till låg självkontroll (Flexon m.fl., 2016, Turanovic m.fl., 2014). 

Utsatthet för brott är något som i dagens samhälle ses som ett allvarligt problem då det 

innebär en ökad otrygghet, minskad produktivitet, fysiska skador samt stora ekonomiska 

kostnader för samhället (Delisi & Conis, 2017). En misshandel som leder till att personen blir 

långtidssjukskriven kan kosta samhället 50 miljoner kronor, en misshandel av normalgraden 

kan kosta 6 miljoner kronor, en lindrig misshandel kan kosta 200 000 kronor och ett 

personrån kan kosta samhället 225 000 kronor (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2017). 

Utsatthet för brott resulterar vidare i stort trauma och stress och kan skapa långsiktiga 

negativa konsekvenser för individen (Davis m.fl., 2017). Utsatthet för brott kan drabba både 

män och kvinnor, även om graden av utsatthet kan skilja sig åt beroende på vad för typ av 

brottslighet det handlar om (Brå, 2019c). Samband mellan låg självkontroll och utsatthet för 

brott har visats på i flera studier (Averdijk & Loeber, 2012; Burt & Simons, 2013; Davis 

m.fl., 2017; Flexon, Meldrum & Piquero, 2016; Higgins, Jennings, Tewksbury & Gibson, 

2009; Holtfreter, Reisig, & Pratt, 2008; Holtfreter, Reisig, Leeper Piquero & Piquero, 2010; 

Ren, He, Zhao & Zhang, 2017; Schreck, 1999; Schreck, Wright & Miller, 2002; Turanovic, 

Reisig & Pratt, 2014; Weisner & Shukla, 2018). Personer med låg självkontroll har visat sig 

vara mer utsatta för brott i jämförelse med dem som uppvisat hög självkontroll (Pratt m.fl., 

2014). Detta samband har visat sig vara främst förekommande bland ungdomar (Brå 2019a.) 

Det övergripande syftet i denna studie är därför att undersöka låg självkontroll bland män och 

kvinnor, utsatthet för brott bland män och kvinnor samt undersöka sambandet mellan låg 

självkontroll och utsatthet för brott.  

 

Låg självkontroll 

Självkontroll innebär kortfattat förmågan att kunna hindra impulser, ha konsekvenstänk samt 

att kunna se de långsiktiga konsekvenserna av sitt handlande (Gottfredson & Hirschi, 1990 

ref. i Flexon m.fl., 2016; Schreck m.fl. 2006). Människor med låg självkontroll har därför en 
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tendens att vara mer impulsiva och involvera sig mer i självtillfredsställande beteenden för 

stunden, utan att tänka på konsekvenserna eller att inte kunna ta sin säkerhet i beaktning. 

Detta har kunnat involvera riskfyllda beteenden som att nyttja droger och alkohol eller vistas 

i riskfyllda miljöer, vilket ökar risken för brottslighet och att bli utsatt för brott. Det som ingår 

i självkontroll och mäts i denna studie är egenskaper som impulsivitet, brister i 

uppmärksamhet, planerande för framtiden, risksökande beteende, uppgifter som att hantera 

sin ekonomi och temperament (Burt & Simons, 2013; Patton, Stanford, & Barratt, 1995; 

Schreck m.fl., 2002). 

 

Låg självkontroll bland män och kvinnor 

Forskning har visat att utvecklingsbanorna för självkontroll är mer generella för båda könen 

och att låg självkontroll är en riskfaktor för båda könen (Turanovic m.fl., 2014). Skillnader i 

självkontroll har dock inte undersökts i den studien (Turanovic m.fl., 2014) och det påpekas 

därför att det är viktigt att undersöka självkontroll bland både män och kvinnor för att kunna 

upptäcka eventuella skillnader.      

Något som talar för att självkontroll kan skilja sig bland män och kvinnor är att deras 

hjärnstruktur är olika, där kvinnors hjärnor utvecklas tidigare, samt att män har lägre volym 

av grå massa i frontalloben (Giedd m.fl., 1999; Raine, 2013). Frontalloben är den del av 

hjärnan som har huvudansvaret för förmågor som rationellt tänkande, planerande och 

hindrande av impulser (Davis m.fl., 2017; Raine, 2013). Män kan därför vara mer impulsiva, 

mindre planerande och generellt ha sämre konsekvenstänk i jämförelse med kvinnor (Raine, 

2013). Något som talar för detta är att män generellt befinner sig i mer riskfyllda situationer 

än kvinnor, något som visat sig vara starkt kopplat till självkontroll (Flexon m.fl., 2016; 

Turanovic m.fl., 2014).      

 

Utsatthet för brott 

En fjärdedel av befolkningen (24,7%) har uppgett att de har blivit utsatta för någon typ av 

brottslighet under 2017 (Brå, 2019a). Detta indikerar på att utsatthet för brott är ett frekvent 

förekommande samhällsproblem som är viktigt att undersöka, då det kan leda till ökade 

nivåer av otrygghet, fysiska skador, ekonomiska förluster samt stress och trauma för den 

individ som blivit utsatt (Brå, 2017; Davis m.fl., 2017; Delisi & Conis, 2017). Utöver dessa 

konsekvenser medför också utsatthet för brott en högre risk för att själv begå och involveras i 

brottslighet (Flexon m.fl., 2016; Jennings, Piquero & Reingle, 2012; Sampson & Lauritsen, 
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1990). Detta är något som i forskning kallats för victim-offender-overlap. Utsatthet för brott 

har i detta arbete definierats som att ha fått någon av nedanstående brott eller gärningar 

utförda mot en själv. 

Utsatthet för fysiskt våld. I denna studie avgränsades fysiskt våld till brotten 

misshandel, rån och sexuellt ofredande. Definitionen av de brotten i denna kategori finns i 

brottsbalken [BrB] (1962:700). Definitionen av misshandel finns i 3 kap 5 § och definieras 

som att orsaka en person skada, smärta, sjukdom eller vanmakt. Rån definieras i 8 kap 5 § 

som att med våld eller hot om våld stjäla något från offret. Sexuellt ofredande definieras i 6 

kap 10 § andra stycket som att genom ord eller handling ofreda en person på ett sätt som 

kränker personens sexuella integritet.   

Utsatthet för psykiskt våld. I denna studie ingick brotten olaga hot, trakasserier, 

ofredande, olaga tvång och sexuella trakasserier i ”Psykiskt våld”, vilka beskrivs i 

brottsbalken [BrB] (1962:700) samt i diskrimineringslag [DL] (2008:567). I BrB 4 kap 5 § 

definieras olaga hot som att hota någon annan med brottslig gärning för att orsaka rädsla hos 

denne. I DL 1 kap 4 § fjärde stycket definierades trakasserier som att kränka någons 

värdighet i samband med exempelvis kön, etnicitet, religion etc. Ofredande definieras i BrB 4 

kap 7 § som ett agerande som är ägnat åt att kränka en persons frid. I BrB 4 kap 4 § definieras 

olaga tvång som att med brottslig gärning tvinga någon att göra, tåla eller underlåta något. 

Till sist definierades sexuella trakasserier i DL 1 kap 4 § femte stycket som ett uppträdande 

av sexuell natur som kränker någons värdighet. 

Utsatthet för övriga personbrott. I denna studie ingick brotten stöld och bedrägeri i 

”Övriga personbrott”. Stöld definieras i BrB 8 kap 1 § som att olovligen ta något som tillhör 

någon annan. Bedrägeri definieras i BrB 9 kap 1 § som att vilseleda någon till en handling 

som innebär skada för den utsatte. 

 

Utsatthet för brott bland män och kvinnor 

Kvinnor är mindre benägna att exponeras för våld än män (Brå, 2019a; Reingle, Jennings, & 

Maldonado-Molina, 2011; Turanovic m.fl., 2014). När det gäller utsatthet för brott, kan 

skillnader mellan män och kvinnor förklaras av olika kulturella förväntningar på könen. 

Skillnaden kan ses tydligare genom faktumet att män befinner sig i mer provocerande och 

riskfyllda situationer oftare än vad kvinnor generellt gör. Detta kan bero på att kvinnor är 

under mindre socialt tryck. Det sociala tryck som råder för män grundar sig exempelvis på 

bristfällig utbildning och dålig ekonomi (Flexon m.fl., 2016). 
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Utsatthet för brott hos de båda könen skiljer sig i både frekvens samt typ av utsatthet 

(Brå, 2019a; Turanovic m.fl., 2014). Män är överrepresenterade i utsattheten för våldsbrott 

och personbrott där de beräknas ha en 1,8 gånger större risk än kvinnor för att utsättas för 

misshandel (Brå, 2019a). Utsatthet för sexualbrott och trakasserier har visat sig vara 10 

gånger så hög bland kvinnor i jämförelse med män. Utsatthet för brott som hot, bedrägeri och 

nätkränkningar har visats vara väldigt likartade mellan könen (Brå, 2019a). Med detta i 

åtanke har dock forskning visat att de förklarande orsakerna för utsatthet bland könen verkar 

ha varit mer generella snarare än unika för de olika typerna av utsatthet.  

 

Sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott 

Mätningar av självkontroll finns i flera tidigare studier, där låg självkontroll förklarar både 

brottslig aktivitet men också variationen av utsatthet för brott (Averdijk & Loeber, 2012; Burt 

& Simons, 2013; Davis m.fl., 2017; Flexon m.fl., 2016; Higgins m.fl., 2009; Holtfreter m.fl., 

2008; Holtfreter m.fl., 2010; Ren m.fl., 2017; Schreck, 1999; Schreck m.fl., 2002; 

Turanovic., m.fl., 2014; Weisner & Shukla, 2018). En individ som visar låg självkontroll kan 

tendera att visa en högre grad av utsatthet för brott i jämförelse med någon som visar högre 

självkontroll. Omvänt, borde en individ som visar en hög utsatthet för brott också visa lägre 

självkontroll (Gottfredson & Hirschi, 1990 ref. i Flexon m.fl., 2016; Schreck m.fl. 2006). En 

tidigare studie visar att låg självkontroll ofta föregår utsatthet för brott (Schreck m.fl., 2006). 

Vidare har sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott funnits i många tidigare 

studier (Averdijk & Loeber, 2012; Burt & Simons, 2013; Davis m.fl., 2017; Flexon m.fl., 

2016; Higgins m.fl., 2009; Holtfreter m.fl., 2008; Holtfreter m.fl., 2010; Ren m.fl., 2017; 

Schreck, 1999; Schreck m.fl., 2002; Turanovic., m.fl., 2014; Weisner & Shukla, 2018). En 

metaanalys bestående av 66 stycken olika studier kom fram till resultatet att individer som 

visar låg självkontroll också visar en högre utsatthet för de flesta typer av brott inklusive 

utsatthet för våld (Pratt m.fl., 2014). Effekten i sambandet mellan låg självkontroll och 

utsatthet för brott har i meta-analysen varierat beroende på vilka metodologier som använts i 

olika undersökningar. Således visar låg självkontroll ett generellt och kontinuerligt samband 

med utsatthet för brott. 

Låg självkontroll har även visats vara kopplat till brott som inte innefattar våld eller 

direkt kontakt mellan utsatta och förövare, däribland bedrägeri och stöld (Holtfreter m.fl., 

2008; Holtfreter m.fl., 2010). Forskning visar att utsatthet för bedrägeri har en stark koppling 

till låg självkontroll. Forskning har vidare visat att utsatthet för stöld i samband med hög 
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självkontroll minskat framtida utsatthet för stöld (Averdijk & Loeber. 2012). Detta innebär 

således att låg självkontroll kan innebära framtida utsatthet för stöld. Det är därför logiskt att 

anta att låg självkontroll är något som kan vara bidragande för utsatthet av många olika typer 

av brott. 

Låg självkontroll har som sagt visats kunna påverka utsatthet för brott (Pratt, m.fl., 

2014). Utsatthet för brott har även visats kunna ha negativa effekter på självkontroll eftersom 

utsatthet för brott har kunnat medföra trauma och stress för den som blivit utsatt (Davis m.fl., 

2017). Det har påvisats att långvarig exponering för brott kan ha negativa fysiologiska 

effekter i exempelvis frontalloben. Som tidigare nämnt så är denna del av hjärnan den som 

har huvudrollen i att bland annat inneha konsekvenstänk och att kunna motstå impulser. 

Brister i denna del av hjärnan kan innebära en lägre självkontroll. Exponering för trauma och 

långvarig stress har visat sig kunnat vara skadligt och kan leda till brister i frontalloben, i 

synnerhet hos unga människor. Utsatthet för brott har därför också kunnat leda till lägre 

självkontroll (Davis m.fl., 2017). Detta har således kunnat urarta sig i en ond cirkel där 

utsatthet och låg självkontroll påverkat varandra. 

 

Sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott bland unga vuxna 

Sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott är frekvent förekommande bland 

ungdomar, vilket är logiskt med tanke på att åldersgruppen 16 till 24 är den som är mest 

utsatt för brott (Brå, 2019a). Tydligast kan detta ses i studier som genomförts på den just 

benämnda åldersgruppen (Ren m.fl., 2017; Weisner & Shukla, 2018). En studie undersökte 

amerikanska ungdomar i high-school av afroamerikanskt och latinoursprung (Weisner & 

Shukla, 2018). De som visade låg självkontroll i form av risksökande beteende, instabilt 

temperament, lågt ansvarstagande och låg uppgiftsorientering, upplevde en ökad utsatthet, i 

form av fysiskt våld, både med och utan tillhygge samt hot om våld. Detta samband av låg 

självkontroll och utsatthet för brott bland ungdomar har även påvisats i en undersökning från 

en annan del av världen (Ren m.fl., 2017). En undersökning som gjorts i Kina på ungdomar i 

åldern 15 till 18 visade att de deltagare som uppvisade lägre självkontroll, påvisade i högre 

utsträckning en mer riskfylld livsstil och försatte sig i mer riskfyllda situationer (Ren m.fl., 

2017). Detta ökade i sin tur risken för att utsättas för våldsamma handlingar. 

 

 

 



6 
LÅG SJÄLVKONTROLL OCH UTSATTHET FÖR BROTT 
 
Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för hur låg självkontroll har samband med utsatthet för brott 

är via Lifestyle Exposure Perspective som är en viktimologisk teori som försökt förklara 

varför en person blivit utsatt för brottslighet, genom att utgå från en individs livsstil och dess  

exponering för högrisksituationer (Francis, 2017). De egenskaper som innefattar låg 

självkontroll, såsom bland annat impulsivitet, avsaknad av konsekvenstänk och oförmåga att 

planera, har kunnat medföra en högre exponering för riskfyllda situationer och miljöer. Vilket 

i sin tur kan öka risken för att utsättas för olika typer av brottslighet. Exempel på sådana 

miljöer och situationer kan vara att använda alkohol och narkotika eller vistas på platser där 

många människor samlas och dessa berusningsmedel kan användas, såsom exempelvis 

krogar. Andra former av högriskmiljö eller situation kan vara att vistas i kriminella kretsar 

med kriminella människor. Lifestyle Exposure Perspective kan även förklara skillnaden i 

utsatthet mellan män och kvinnor. Män och kvinnor lever ofta olika slags livsstilar, vilket 

beror på flera faktorer såsom kulturella och sociala förväntningar (Flexon m.fl., 2016). Män 

och kvinnor utsätts således för många olika slags situationer och i slutändan olika typer av 

brottslighet. Detta har gjort att Lifestyle Exposure Perspective skulle kunnat utgöra en grund 

för att förklara skillnaderna mellan män och kvinnors utsatthet för brott. Således har 

exponeringen för riskfyllda situationer kommit att variera mellan könen och därmed även 

graden av utsatthet (Flexon m.fl., 2016; Turanovic m.fl., 2014). 

 

Kunskapslucka  

Inom internationell forskning har det gjorts studier som undersökt låg självkontroll bland 

könen (Flexon m.fl., 2016; Turanovic m.fl., 2014). Det har dock i denna forskning inte 

undersökts ifall det finns någon skillnad i självkontroll mellan könen. Det har även funnits en 

avsaknad av denna typ av forskning i Sverige. Detta är skäl som motiverar relevansen av 

denna studie. 

Det har gjorts undersökningar om utsatthet för brott bland män och kvinnor i Sverige 

(Brå, 2019a). Dessa har dock snarare gjort detta på ett mer generellt plan och inte undersökt 

skillnaderna i utsatthet för brott mellan könen på ett djupare plan vilket denna studie syftar att 

göra som med exempelvis statistiska signifikanstester. Denna studie har därför relevans för 

att kunna undersöka skillnaden i utsatthet för brott mellan könen på ett mer djupgående sätt. 

När det kommit till sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott har 

majoriteten av tidigare forskning undersökt ungdomar under 18 år och inte undersökt åldern 
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över 18 år i samma utsträckning (Higgins m.fl., 2009; Schreck m.fl., 2002). Det finns således 

kunskapsluckor gällande sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott bland 

unga vuxna och genom att undersöka detta går det att utveckla kunskapen inom ämnet. 

Tidigare studier som har undersökt låg självkontroll och utsatthet för brott har undersökt 

personer i bland annat USA (Flexon m.fl., 2016; Higgins m.fl., 2009; Schreck m.fl., 2002). 

De sociala och kulturella skillnaderna som existerar bland människor i USA har gjort det 

relevant att titta på detta fenomen i en svensk kontext, för att kunnat bilda sig en uppfattning 

om problematiken och relevansen som kan tendera att vara annorlunda i Sverige. 

 

Denna studie 

Denna studie undersökte med hjälp av en tvärsnittsdesign låg självkontroll bland män och 

kvinnor, utsatthet för brott bland män och kvinnor samt sambandet mellan låg självkontroll 

och utsatthet för brott. För att mäta självkontroll så fick respondenterna svara på en 

webbenkät där det existerade olika kategorier av påståenden gällande självkontroll och 

utsatthet för brott. Därefter undersöktes det om de samvarierade med varandra. En del av 

kritiken som funnits mot tidigare internationell forskning gällande könsskillnader är att 

sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet existerar för båda könen, dock så skiljer sig 

utsattheten för män och kvinnor (Turanovic m.fl., 2014; Flexon m.fl., 2016). Män är 

exempelvis mer benägna att utsättas för våld än kvinnor (Reingle m.fl., 2011; Turanovic 

m.fl., 2014). För att förklara utsattheten för brott bland kvinnor tenderar det att krävas fler 

faktorer såsom att kvinnor kan befinna sig under mindre socialt tryck än vad män gör (Flexon 

m.fl., 2016). Av intresse i denna studie var därför att se om könsskillnaderna varierade på 

liknande sätt som i den tidigare internationella forskningen eller om könsskillnaderna skiljde 

sig åt i svensk kontext. Detta arbete har utgått från en tidigare definition av unga vuxna som 

använts av socialstyrelsen där dem då var 18 - 25 år (Socialstyrelsen, 2017). Detta ansågs 

vara en lämplig ålder eftersom statistik visat att utsatthet varit som vanligast i åldern 16 - 19 

år för fysiskt våld och 20 - 24 år för hot om våld (Brå, 2019a). Vidare var 18 år även den 

ålder där man juridiskt betraktats som vuxen enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap § 2-

3:e stycket. Detta var ytterligare ett skäl varför denna definitions ansågs vara lämplig.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka låg självkontroll bland män och kvinnor, utsatthet för 

brott bland män och kvinnor samt undersöka sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet 
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för brott bland unga vuxna. Utifrån detta har syftet delats in i frågeställningar som redogörs 

som följande: 

 

1. Hur skiljer sig låg självkontroll bland män och kvinnor? 

2. Hur skiljer sig utsatthet för brott bland män och kvinnor? 

3. Hur ser sambandet ut mellan låg självkontroll och utsatthet för brott såsom 

trakasserier, hot och våld ut för unga vuxna? 

 

Hypoteser 

Gällande den första frågeställningen så saknas det tillräckligt med tidigare undersökningar 

som pekar i en riktning för att kunna göra någon form av hypotes i avseende till denna 

frågeställning. Det har gjorts undersökningar som tyder på att män kan vara mer impulsiva 

och ha sämre konsekvenstänk på grund av skillnader i frontalloben (Giedd m.fl., 1999; Raine, 

2013). Det har dock ej gjorts någon konkret undersökning som visat att självkontroll skiljer 

sig mellan könen och det har därför inte formats någon hypotes kring detta. Angående den 

andra frågeställningen så har undersökningar och forskning visat att utsattheten skiljt sig 

mellan män och kvinnor (Brå, 2019a; Turanovic m.fl., 2014; Flexon m.fl, 2016), där män 

varit mer utsatta för brott i jämförelse med kvinnor. Forskning som granskats för detta arbete 

har kontinuerligt visat att det existerat ett samband mellan låg självkontroll och utsatthet för 

brott (Davis m.fl., 2017; Higgins m.fl., 2009; Piquero m.fl., 2005; Pratt m.fl., 2014; Schreck 

m.fl., 2002, Schreck m.fl., 2006; Turanovic m.fl., 2014; Weisner & Shukla, 2018). Baserat på 

tidigare forskning har följande hypoteser tagits fram;  

  

1. Utsatthet för brott kommer att vara högre bland män i jämförelse med kvinnor. 

2. Det kommer att existera ett positivt samband mellan låg självkontroll och utsatthet för 

brott.   

 

Metod 

För att bemöta studiens syfte användes en kvantitativ ansats. Med hjälp av detta skulle det då 

vara möjligt att undersöka skillnaden i låg självkontroll och utsatthet för brott bland män och 

kvinnor samt undersöka sambandet mellan dessa variabler bland unga vuxna. 

Tvärsnittsdesign användes genom en webbenkät för att samla in data vid ett tillfälle (Borg & 

Westerlund, 2012). Fördelen med en webbenkät är att den kan nå ut till många personer via 
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sociala medier. Genom en webbenkät ges även möjligheten att svara anonymt vilket är viktigt 

då ämnet utsatthet för brott kan uppfattas som känsligt av respondenterna. Variabeln kön 

undersöktes genom de två kategoriseringarna män och kvinnor, för att kunna utröna 

skillnader mellan grupperna.  

 

Deltagare 

Respondenterna rekryterades via Facebookgruppen “Dom kallar oss studenter”. Möjliga 

respondenter kunde själva välja om de ville delta eller inte, då en länk till undersökningen 

fanns tillgänglig. Genom detta förfarande skedde inte ett slumpmässigt urval vilket är att 

föredra vid undersökningar (Trost & Hultåker, 2016) och på grund av det föregående 

förfarandet blev det att studien använde sig av ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att man ber personer i omgivningen att medverka i 

undersökningen, vilket har begränsade generaliseringsmöjligheter till andra respondenter än 

till de undersökta (Borg & Westerlund, 2012). Vid utskickstillfället (2019-05-02) hade 

gruppen 19803 medlemmar och riktade in sig på studenter från Örebro universitet. Det 

ursprungliga samplet var på 189 deltagare. Av dessa så lämnade 2 respondenter inget 

samtycke att delta och deras svar exkluderades. Det fanns även en övertäckning på 27 

respondenter som angett att de var äldre än 25 år som därför exkluderades. En respondent 

exkluderades för att denna hade skickat in ett blankt svar och tillförde ingen information. Det 

slutliga samplet resulterade i 159 respondenter. Urvalsgruppen bestod av personer som 

besvarade inklusionskriteriet att vara i åldern 18 till 25 år (N = 159, M = 22,49, SD = 1,78). 

Antalet män var 26 (16,4%) och andelen kvinnor var 132 (83%). Utöver detta definierade sig 

en respondent som annat än man eller kvinna (0,6%). Den lägsta åldern var 19 år och den 

högsta åldern var 25 år efter att ha rensat för övertäckning. 

 

Material 

En webbaserad enkät med en fyrgradig likertskala användes som datainsamlingsmetod för att 

mäta respondenternas självkontroll och utsatthet för brott. Enkäten var inspirerad av tidigare 

vedertagna och validerade undersökningar om låg självkontroll och utsatthet för brott. Låg 

självkontroll mäts i denna studie genom delar av två tidigare studier (Schreck m.fl. 2002; 

Schreck m.fl., 2006). Dessa frågor mäter flera aspekter av låg självkontroll. Frågor om 

utsatthet för brott togs från en amerikansk studie som undersökt utsatthet för våld (Schreck 

m.fl., 2002). Vidare togs frågor om utsatthet för brott från nationella 
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trygghetsundersökningen 2018 (Brå, 2019b). Valet för att använda just 2018 istället för under 

de senaste 12 månaderna gjordes på grund av att det upplevdes lättare att komma ihåg vad 

respondenten hade gjort under 2018 än de 12 senaste månaderna. Detta kan kopplas till 

begreppet bounding vilket innebär att en fråga ställs så pass att svar som hänt innan frågan 

undviks i större omfattning än om den exempelvis ställs som ”de senaste 12 månaderna” 

(Tourangeau & McNeeley, 2003). Detta gör att svaret kan bli mer exakt och binder frågan till 

ett tidsintervall och förhindrar att respondenten tar den lätta vägen ut, som att bara gissa till 

sig ett svar som ligger innan de 12 månaderna. När man använder bounding kommer 

respondenten dessutom ihåg svaret lättare. Valet gjordes även på grund av att frågorna var 

hämtade från nationella trygghetsundersökningen 2019 och att de hade använt just denna 

formuleringen när de ställde frågorna (Brå, 2019b). En viktig förutsättning för att 

mätinstrumentet skulle mäta det som man avsåg att mäta var mätinstrumentets validitet (Borg 

& Westerlund, 2012). Detta begrepp är således mätinstrumentets giltighet och kunde styrkas 

genom att använda sig av tidigare nämnda frågor från validerade mätinstrument (Brå, 2019b; 

Schreck m.fl., 2002; Schreck m.fl., 2006). 

En webbenkät användes som datainsamlingsmetod då det var kostnads- och 

tidseffektivt och inga individuella uppgifter registrerades. Då tillräckligt många personer 

ansågs ha tillgång till datorer, mobiler eller andra elektroniska apparater ansågs webbenkäter 

vara försvarbart i denna studie. 

Webbenkäten inleddes med att respondenten samtyckte till att medverka i 

undersökningen genom att klicka ja på frågan om samtycke. Därefter följde bakgrundsfrågor 

om kön och ålder. Webbenkäten hade två teman: självkontroll och utsatthet för brott. 

Utsatthet för brott delades senare upp i kategorierna fysiskt våld, psykiskt våld och övriga 

personbrott. 

Fyra svarsalternativ valdes vid utformningen av enkäten för att tvinga respondenterna 

att välja ett alternativ som inte kunde anses som neutralt (Trost & Hultåker, 2016). Det första 

temat hade tio påståenden om självkontroll som respondenten själv fick ta ställning till och 

var exempelvis “Jag begår handlingar i stunden utan att tänka på det” och “Jag oroar mig inte 

för de långsiktiga följderna av mina handlingar”. Svarsalternativen under temat självkontroll 

tilldelades ett ensiffrigt värde mellan 1–4 där värdena var definierade såsom: 1 = håller inte 

alls med, 2 = håller inte med, 3 = håller med och 4 = håller med starkt. 

Under det andra temat och i kategorin fysiskt våld fanns det totalt fyra frågor, 

exempelvis “Har du någonsin blivit attackerad med ett tillhygge under förra året (2018)?” och 
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“Har någon med avsikt slagit, sparkat eller på annat sätt utsatt dig för fysiskt våld, så att du 

skadades eller så att det gjorde ont under förra året (2018)?”. Svarsalternativen under 

kategorin fysiskt våld tilldelades ett ensiffrigt värde, där de olika värdena var definierade 

såsom: 1 = aldrig, 2 = en till två gånger, 3 = tre till fyra gånger och 4 = fler än fem gånger. 

Därefter följde sex frågor i kategorin psykiskt våld, exempel på frågor var “Har någon 

sagt någon olämplig sexuell kommentar under förra året (2018)?” och “Har någon hotat dig 

på ett sätt att du blev rädd under förra året (2018)?”. Svarsalternativen under temat psykiskt 

våld tilldelades ett ensiffrigt värde och definierade såsom: 1 = aldrig, 2 = en till två gånger, 3 

= tre till fyra gånger och 4 = fler än fem gånger. 

Sist följde tre frågor i kategorin övriga personbrott. Dessa frågor var “Har du blivit 

bestulen på någon tillhörighet eller värdesak till exempel en cykel, mobiltelefon, plånbok etc. 

under förra året (2018)?”, “Har någon på ett brottsligt sätt använt ditt kontonummer, 

kontokort/kontokortsuppgifter eller dina personuppgifter för att komma över pengar eller 

andra värdesaker under förra året (2018)?” och “Har någon på ett brottsligt sätt lurat dig på 

pengar under det senaste året (2018)?”. Svarsalternativen i denna kategori tilldelades ett 

ensiffrigt värde som definierades såsom:  1 = aldrig, 2 = en till två gånger, 3 = tre till fyra 

gånger och 4 = fler än fem gånger. 

Enkätens första tema innehållandes tio frågor gällande självkontroll summerades och 

fick namnet “Låg självkontroll”. Tidigare studier som inspirerat frågorna till denna del av 

enkäten (Schreck m.fl., 2002; Schreck m.fl., 2006) har ställt upp påståendena i en sådan 

riktning att ett medhållande i påståendet indikerar på en låg självkontroll. En hög poäng har 

således indikerat på en låg självkontroll. Denna studie har valt att gå på samma linje och 

ställa upp påståendena i samma riktning. Självkontroll är därmed på en reversibel skala där 

en hög poäng indikerar på en låg självkontroll och omvänt så indikerar en låg poäng en hög 

självkontroll. De poäng som kunde utrönas efter summering av denna variabel var en 

maxpoäng på 40 poäng vilket innebar en låg självkontroll och en lägsta poäng på 10 vilket 

indikerade en hög självkontroll. Frågorna om fysiskt våld summerades till en kategori som 

fick namnet “Fysiskt våld” med en maxpoäng på 16 poäng vilket indikerade på en hög 

utsatthet. Vidare indikerade den lägsta poängen på 4, på en låg utsatthet. Frågorna om 

psykiskt våld summerades till en kategori med namnet “Psykiskt våld” vilket kunde ge en 

maxpoäng på 24 poäng som indikerade hög utsatthet och lägsta poäng på 6 poäng som 

indikerade en låg utsatthet. Frågorna om stöld och bedrägeri summerades till en kategori som 

fick namnet “Övriga personbrott” vilket kunde ge en maxpoäng på 12 poäng vilket innebar en 
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hög utsatthet och en lägsta poäng på 3 vilket innebar en låg utsatthet. Slutligen så 

summerades alla frågor om utsatthet för brott till en kategori som fick namnet “Utsatthet för 

brott” vilket kunde ge en maxpoäng på 52 poäng som indikerade en hög utsatthet för alla 

typer av brott och en lägsta poäng på 13 poäng som indikerade på en låg utsatthet för alla 

typer av brott.   

 

Procedur 

För att nå ut till så många respondenter som möjligt ansågs “Dom kallar oss studenter” som 

ett lämpligt ställe att dela webbenkäten. Enkäten delades i gruppen 24 april 2019 klockan 

09:55 och delades igen den 25 april klockan 09:13. Sedan delades enkäten igen klockan 

09:35 den 26 april för att sedan delas igen klockan 20:22 samma kväll. Den 27 april delades 

den klockan 12:07 för att sedan delas en sista gång den 29 april klockan 07:24. Klockan 

09:18 den 2 maj accepterades inga ytterligare svar. Under hela tiden enkäten låg ute, 

förnyades den genom att kommentera och gilla de olika inläggen för att enkäten skulle 

komma högre upp i flödet. 

Innan webbenkäten publicerades genomfördes en pilotstudie för att ta reda på 

eventuella problem med enkätens utformning. Pilotstudiens enkät lades ut i Facebookgruppen 

”Dom kallar oss studenter” torsdagen den 18 april klockan 08:46 och delades igen söndagen 

den 21 april klockan 11:03, för att sedan stängas den 22 april klockan 10:47 då 111 svar 

samlats in. Just detta antal svar anses lämpligt (Borg & Westerlund, 2012) för att urvalet ska 

ha tillräcklig styrka för att kunna göra en parametrisk eller icke parametrisk prövning. Vidare 

behövs även cirka 100–120 respondenter för att kunna göra någon form av mätning av 

reliabilitet. Efter att data samlats in, granskats och kontrollerats så raderades svaren för att 

göra plats åt den slutliga datainsamlingen. Efter att pilottestningen av webbenkäten hade 

genomförts och data som samlats in hade kollats över justerades enkäten en sista gång inför 

den huvudsakliga datainsamlingen. Justeringen som skedde var att det lades in tre nya frågor 

som fick bilda en tredje kategori av utsatthet, till skillnad från endast två kategorier som 

pilotenkäten haft. Den nya kategorin var “övriga personbrott”. Skälet till detta var för att vid 

granskning av den insamlade data under pilottestningen så ansågs detta lämpligt för att kunna 

fånga in ett större urval och öka den statistiska styrkan. 

Mätinstrumentets reliabilitet beskriver hur pass pålitligt man mäter det man vill mäta 

och hur pass mycket man undviker att påverkas av slumpmässiga fel (Borg & Westerlund, 

2012). Reliabiliteten i pilotstudiens frågor mättes genom cronbach’s alpha och mätte då hur 
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pass sammanhängande frågorna var. Ett värde över 0,70 är godtagbart (Borg & Westerlund, 

2012). Värdet på självkontrollen var 0,71 och utsatthet för brott hade ett värde på 0,82. 

Validiteten på frågorna klargjordes genom att de antogs mäta det som det skulle mäta. 

Reliabiliteten i de två kategorierna på de slutgiltiga frågorna efter den huvudsakliga 

datainsamlingen uppmättes på frågorna om självkontroll till 0,74 och utsatthet för brott till 

0,79. Alla frågorna i respektive kategori ansågs mäta det dem skulle mäta. 

Den huvudsakliga datainsamlingen börjades med att den justerade webbenkäten 

skickades ut till samma grupp på Facebook som vid pilotstudien och delades vid många 

tillfällen tills det att 189 svar samlats in vartefter datainsamlingen stoppades och inga fler 

svar accepterades. Respondenterna som svarade på webbenkäten fick först ta del av ett 

informationsbrev som utgick från de fyra etiska huvudkraven för god samhällsenlig 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna fick information rörande studiens 

syfte, hur lång tid enkäten skulle ta att fylla i, central information gällande övergripande 

aspekter kring studien samt kontaktuppgifter till ansvariga för studien. Informationsbrevet 

redogjorde för respondenterna att anonymitet garanterades och att all insamlad data enbart 

användes till studien och dess syfte. Respondenten erhöll även information om att studien var 

frivillig att delta i och respondenten kunde avbryta sin medverkan när som helst. Genom att 

skicka in enkäten klargjordes samtycke till att vara med i studien. Respondenterna 

meddelades att deras medverkan var tvungen att avbrytas innan enkäten skickades in. Efter 

att respondenten hade skickat in enkäten tilldelas enkäten ett identifikationsnummer.   

De etiska överväganden som gjordes inför detta arbete har för det första varit frågan om 

anonymitet och personuppgifter. Hantering av detta skedde genom att det ej har frågats om 

någon form av personuppgifter som kunde härledas till någon specifik person. Utöver detta så 

togs det åtgärder för att obehöriga ej skulle kunna ta del av data samt att det garanterades att 

det som samlades in ej skulle användas till något annat än detta arbete samt, att efter arbetet 

var avslutat så skulle det som samlats in raderas för att detta inte skulle kunna kommas åt av 

obehöriga i efterhand. 

Andra etiska överväganden handlade om frivilligt deltagande. Det tydliggjordes att all 

form av deltagande var helt frivilligt samt att deltagandet kunde avbrytas förutsatt att 

respondenten önskade detta. Respondenten informerades även om att denne inte behövde 

svara på några frågor som respondenten upplevde att den inte ville svara på. Enkäten var 

utformad som så att respondenterna kunde hoppa över frågor i enkäten om de kände att det 

väckte obehag att svara på vissa frågor. Enkäten hade ett alternativ där respondenten fick ge 
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sitt samtycke och om något svar kom in där deltagaren inte givit sitt samtycke så raderades 

detta och användes inte i arbetet. 

Ett avslutande etiskt övervägande som skett har varit att det kan ha upplevts känsligt att 

svara på frågor om utsatthet för brott vilket kunnat medföra traumatiska känslor. Det 

tydliggjordes att respondenterna kunde avbryta sitt deltagande eller välja att inte svara på en 

fråga som den inte ville svara på. Om någon respondent dessutom upplevde obehag och 

kände att denne skulle vara i behov av stöd så lämnades en länk till kontaktsidan för 

brottsofferjouren samt information att deltagaren kunde kontakta campushälsan vid Örebro 

universitet om de upplevde att de var i behov av detta.  

 

Statistiska analyser 

Alla statistiska analyser för det insamlade datamaterialet genomfördes med hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 25.0. En förutbestämd signifikansnivå sattes till 

0,05. Gällande frågeställningarna “Hur skiljer sig låg självkontroll bland män och kvinnor?” 

och ”Hur skiljer sig utsatthet för brott bland män och kvinnor?” så var ett Mann-Whitney U-

test lämpligt att använda sig av. Dels på grund av att två grupper oberoende av varandra 

jämfördes, samt att dessa grupper var även slumpmässiga i jämförelse av varandra. Vidare 

var data på nominalnivå och heller inte normalfördelad (Pallant, 2016). Snedfördelningen var 

som kraftigast vid variabeln fysiskt våld där den då låg på 1,99. Vidare var den minst för 

utsatthet för brott, 0,56. Detta var en anledning till valet av ett Mann-Whitney U-test istället 

för ett oberoende t-test som hade varit lämpligt om variablerna inte varit snedfördelade till 

den graden. Stickprovet var till viss grad slumpmässigt då datainsamlingen inte skett under 

styrda former i form av ett strategiskt urval. Ett Mann-Whitney U-test handlar om att testa 

skillnader i medianen hos två oberoende stickprov/variabler (Borg & Westerlund, 2012). 

Medianen är det mittersta värdet på flera mätvärden som rangordnas efter varandra (Borg & 

Westerlund, 2012). Om det finns två värden i mitten så räknas medelvärdet ut på dessa två. 

Medianen är lämplig att använda sig av vid snedfördelade variabler, vilket är en anledning till 

varför Mann-Whitney-U-test valdes, då det använder medianer. En förklaring till att 

medianen är bra vid snedfördelning är att hälften av alla värden är mindre och hälften större 

än medianen och att då ett normalt värde skulle kunna uppvisa sig lättare. Alla värden som 

testas rangordnas på en gemensam rangskala, sedan beräknas summan av rangvärdet för det 

ena stickprovet/variabeln. Genom att veta den gemensamma rangskalan och rangvärdet för 

ena variabeln kan man sedan räkna ut Mann-Whitney U.  
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För att undersöka sambandet gällande frågeställningen “Hur ser sambandet mellan låg 

självkontroll och utsatthet för brott såsom trakasserier, hot och våld ut för unga vuxna?” så 

användes Spearmans rangkorrelationskoefficient analys (Pallant, 2016). Det var ett icke-

parametriskt test för att analysera korrelationen mellan två variabler. Detta användes då 

normalfördelning inte uppnåddes för både de sammanvägda frågorna om självkontroll och 

om utsatthet för brott. Detta kunde ses på värdet för snedfördelning där självkontroll låg på 

0,56 och utsatthet för brott hade ett värde på 1,14. De sammanvägda frågorna om fysiskt våld 

hade en snedfördelning på 1,99, psykiskt våld på 1,15 och övriga personbrott på 2,20. En 

snedfördelning mer eller mindre än + - 0,5 är något snedfördelad, medan + - 1 är ganska 

snedfördelat medan ett värde över och under + - 2 är kraftigt snedfördelat (Borg & 

Westerlund, 2012). De värden som våra resultat visade innebar att majoriteten av variablerna 

var ganska eller kraftigt snedfördelat och vilket då inte gav underlag för normalfördelning 

och parametriska analyser. 

Den respondent som identifierade sig som “annat” exkluderades ur signifikanstestet för 

könsskillnader, men inkluderades i korrelationsanalysen. Detta motiverades med att dikotoma 

variabler kunde analyseras med den valda statistiska analysen Mann-Whitney U-test (Pallant, 

2016). Att inkludera denna respondent har vidare motiverats med att dennes svar bidrog med 

tillräcklig information för att inkluderas i korrelationsanalysen.  

För att avgöra styrkan på samband användes Cohens riktlinjer för styrka på sambandet 

vid tolkning av resultaten, där r = 0,10–0,29 ses som ett svagt samband, r = 0,30–0,49 som ett 

medelstarkt samband och r = 0,50–1,0 som ett starkt samband (Cohen, 1988, refererat i 

Pallant, 2016).  

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att undersöka låg självkontroll bland män och kvinnor, utsatthet 

för brott bland män och kvinnor samt sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för 

brott bland unga vuxna. Resultaten för studiens tre frågeställningar presenteras i kommande 

delar och utgår från tabell 1 och tabell 2. 

 

Skillnaden i låg självkontroll bland män och kvinnor 

Den första frågeställningen “Hur skiljer sig låg självkontroll bland män och kvinnor?” 

testades med hjälp av den statistiska analysen Mann-Whitney U. I “Tabell 1” redogörs Mann-

Whitney U-testet för könsskillnader. Generellt visades det en lägre självkontroll för männen i 
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jämförelse med kvinnorna. Den lägsta poängen som registrerades för den summerade 

variabeln “Låg självkontroll” var 10 och den högsta var 29 poäng. Ingen respondent 

uppnådde således 40 poäng. Medelvärdet var 17,1 poäng vilket indikerade på en generellt 

hög självkontroll bland respondenterna då mitten på skalan var vid poäng 25.  

 

Skillnaden i utsatthet för brott bland män och kvinnor 

Den andra frågeställningen “Hur skiljer sig utsatthet för brott bland män och kvinnor?” 

testades som den första frågeställningen med hjälp av Mann-Whitney U. Det visades även en 

högre utsatthet för alla kategorier av brott bland kvinnorna. Den största skillnaden var för 

kategorin “Fysiskt våld”, följt av “Utsatthet för brott” och “Psykiskt våld”. Den kategori som 

visade minst skillnad mellan könen var “Övriga personbrott”. Det var även en signifikant 

högre utsatthet bland kvinnorna för fysiskt våld och psykiskt våld. Utsattheten för stöld och 

bedrägeri visade vara den typ av utsatthet som visade minst skillnad mellan könen, denna 

skillnad var även inte signifikant vilket innebar att man inte kunde vara säker på att detta inte 

berodde på slumpen. 

 

Tabell 1 

Skillnader bland män och kvinnor i låg självkontroll, utsatthet för brott, fysiskt våld, psykiskt 

våld och övriga personbrott 
 

Kvinnor 
 

Män 
 

Typ av brott n Md Mr 
 

n Md Mr U 

Låg självkontroll 131 16,00 73,69 
 

26 20,00 105,75 1007,50** (0,001) 

Utsatthet för brott 129 18,00 82,12 
 

26 14,50 57,56 1145,50* (0,011) 

Fysiskt våld 131 5,00 83,74 
 

26 4,00 55,12 1082,00** (0,002) 
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Psykiskt våld 130 9,00 82,15 

 
26 6,50 60,25 1215,50* (0,022) 

Övriga personbrott 132 3,00 80,12 
 

26 3,00 76,35 1634,00 (0,632) 

Not. Värden inom parentes är signifikansvärdet. n = antalet respondenter. Md = Median. Mr = 

Mean rank. U = Värdet i Mann-Whitney U. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  

 

De summerade variablerna för de olika typerna av utsatthet för våld gav olika poäng. Den 

lägsta registrerade poängen för “Fysiskt våld” var 4 och den högsta registrerade var 13 poäng. 

Ingen respondent nådde maxpoängen på 16 poäng. Medelvärdet var 5,1 poäng vilket 

indikerade på en generellt låg utsatthet för fysiskt våld. Den lägsta registrerade poängen för 

“Psykiskt våld” var 6 poäng och den högsta registrerade poängen var 22. Ingen respondent 

nådde således maxpoängen 24. Medelvärdet för denna variabel var 9,7 poäng vilket också 

tydde på en låg utsatthet för psykiskt våld i urvalet. Den lägsta poängen som registrerades för 

“Övriga personbrott” som mätte stöld och bedrägeri var 3 poäng samt den högsta poängen var 

7, ingen respondent nådde alltså maxpoängen. Medelvärdet var 3,4 poäng vilket generellt 

tydde på en väldigt låg utsatthet för stöld och bedrägeri i urvalet. Den lägsta registrerade 

poängen för “Utsatthet för brott” var 13 poäng och den högsta registrerade poängen var 36 

poäng. Ingen respondent nådde maxpoängen på 52. Medelvärdet var 18,3 poäng. Detta var en 

indikation på att det generellt var en låg utsatthet för alla typer av brott som mättes bland 

urvalet.    

 

Sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott 

Den tredje frågeställningen “Hur ser sambandet ut mellan låg självkontroll och utsatthet för 

brott såsom trakasserier, hot och våld ut för unga vuxna?” testades med hjälp av Spearman’s 

rangkorrelationskoefficient (se tabell 2). Här visade den statistiska analysen att signifikanta 

positiva samband föreligger mellan alla sammanvägda variabelkategorier. Detta innebar att 

de med lägre självkontroll i urvalet hade även en högre utsatthet för alla kategorier av brott 

och de med högre självkontroll hade en lägre utsatthet för alla kategorier av brott. Alla 

signifikanta samband var svagt positiva, med ett värde mellan 0,10 och 0,29 (Cohen, 1988, 

ref. i Pallant, 2016). Det starkaste positiva sambandet var mellan låg självkontroll och 

utsatthet för brott med ett värde på 0,28. Detta samband innebar att låg självkontroll 
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samvarierade med den sammanslagna utsattheten för alla typer av brott. Av de olika 

kategorierna av brott så var det starkaste sambandet (alltså det näst starkaste sambandet 

totalt) mellan låg självkontroll och fysiskt våld som innefattade brott som rån, misshandel och 

sexuellt ofredande. Det svagaste sambandet var mellan låg självkontroll och övriga 

personbrott som innefattade brotten som stöld och bedrägeri. Alla dessa samband befann sig 

dock inom gränsen för svaga samband och de var alla signifikanta. 

 

Tabell 2 

Spearmankorrelationer mellan låg självkontroll, utsatthet för brott, fysiskt våld, psykiskt våld 

och övriga personbrott 

  Låg 

självkontroll 

Utsatthet för 

brott 

Fysiskt 

våld 

Psykiskt våld Övriga 

personbrott 

Låg 

självkontroll 

- 0,28*** (155) 0,24** 

(157) 

0,23** (156) 0,22** (158) 

Utsatthet för 

brott 

0,28*** 

(155) 

- 0,74*** 

(156) 

0,96***(156) 0,24** (156) 

Fysiskt våld 0,24** (157) 0,74*** (156) - 0,61*** 

(156) 

0,12(158) 

Psykiskt våld 0,23**(156) 0,96***(156) 0,61*** 

(156) 

- 0,07 (157) 

Övriga 

personbrott 

0,22** (158) 0,24**(156) 0,12(158) 0,07(157) - 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka låg självkontroll bland män och kvinnor, utsatthet 

för brott bland män och kvinnor samt undersöka sambandet mellan låg självkontroll och 

utsatthet för brott bland unga vuxna. Studiens resultat visar att män har en lägre självkontroll 

i jämförelse med kvinnor. Detta indikerar på att män är mer impulsiva, risksökande, har 

större avsaknad av konsekvenstänk och är sämre på att planera än kvinnor, vilket är 

egenskaper som innefattats i låg självkontroll i denna studie. Kvinnor hade vidare en 

signifikant högre utsatthet för alla typer av brott förutom stöld och bedrägeri. Utsatthet för 

fysiskt våld (rån, misshandel och sexuellt ofredande), och psykiskt våld (hot, sexuella 

trakasserier, olaga tvång, ofredande och trakasserier), var således högre bland kvinnorna. De 

som hade lägre självkontroll var mer utsatta för brott vilket omvänt betyder att de som hade 

högre självkontroll var i lägre grad utsatta för brott. Det innebär att låg självkontroll och 

utsatthet för brott samvarierar, vilket dock skulle kunna visas tydligare med ett starkare 

samband. Sammanfattningsvis var slutsatserna: (1) Det fanns en lägre självkontroll bland 

männen i jämförelse med kvinnorna. (2) Att utsattheten för brottskategorierna fysiskt våld 

och psykiskt våld var högre bland kvinnorna. (3) Det existerade ett svagt positivt samband 

mellan låg självkontroll och utsatthet för brott bland unga vuxna. 

Den tidigare forskning som granskats inför detta arbete har inte fastslagit någon konkret 

skillnad i självkontroll mellan män och kvinnor utan har enbart påpekat att detta varit en 

närvarande och relevant riskfaktor för båda könen samt att det är något som är viktigt att 

undersöka (Flexon m.fl., 2016; Turanovic m.fl., 2014). Det är således svårt att uttala sig ifall 

resultatet ligger i linje med tidigare undersökningar. Det har dock visats att män generellt 

beräknas ha 12,6 % mindre volym grå massa i frontalloben än kvinnor (Raine, 2013). Utöver 

detta så utvecklas kvinnors hjärnor tidigare än männens och därmed utvecklar de 

konsekvenstänk tidigare i livet än män (Giedd m.fl., 1999). Som tidigare nämnt är 

frontalloben den del av hjärnan som bär huvudansvaret för funktioner såsom konsekvenstänk, 

kunna hindra impulser och rationellt tänkande (Davis m.fl., 2017; Raine, 2013). Självkontroll 

har visats vara låg hos personer som har brister i hjärnan, speciellt i frontallobens del. 

Frontalloben kan därför sägas vara den del av hjärnan som är den mest nödvändiga för 

självkontroll. Ett logiskt antagande baserat på detta faktum är därför att män bör ha en lägre 

självkontroll i jämförelse med kvinnor. Denna studie har visat att självkontroll är lägre bland 

män än kvinnor och verkar ge stöd åt detta resonemang. Denna studie har således påvisat att 
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det faktiskt existerar en skillnad i självkontroll mellan män och kvinnor och således gett stöd 

till vad detta kan tänkas bero på.  

Vidare visade studiens resultat en högre utsatthet för brott bland kvinnor i jämförelse 

med männen. Detta var ett resultat som gick emot tidigare forskning och undersökningar som 

kontinuerligt visat på att män har haft en högre utsatthet för brott generellt och synnerligen 

för fysiskt våld (Brå, 2019a; Flexon m.fl., 2016; Turanovic m.fl., 2014). Att kvinnor var mer 

var mer utsatta för brott i jämförelse med män i urvalet var därmed ett oväntat resultat efter 

den uppsatta hypotesen. Detta resultathar bidragit med att belysa kvinnors utsatthet för brott 

(Brå, 2019a; Flexon m.fl., 2016; Turanovic m.fl., 2014).  

Resultat i denna studie har även fastslagit att det existerar ett svagt positivt samband 

mellan låg självkontroll och utsatthet för brott. Detta stämde överens med den satta hypotesen 

att ett sådant samband skulle existera. Detta låg således i linje med vad tidigare forskning har 

konstaterat angående relationen mellan självkontroll och utsatthet för brott (Averdijk & 

Loeber, 2012; Burt & Simons, 2013; Davis m.fl., 2017; Flexon m.fl., 2016; Higgins m.fl., 

2009; Holtfreter m.fl., 2008; Holtfreter m.fl., 2010; Ren m.fl., 2017; Schreck, 1999; Schreck 

m.fl.,, 2002; Turanovic m.fl., 2014; Weisner & Shukla, 2018). Denna studie har dock till 

skillnad från tidigare forskning som fokuserat på ungdomar (Ren m.fl., 2017; Weisner & 

Shukla, 2018) istället fokuserat på unga vuxna vilket varit en målgrupp som tidigare varit 

outforskad. Denna studie har även genomförts i Sverige vilket den tidigare forskningen som 

granskats ej har gjort. Denna studie har således bidragit med kunskap om detta samband om 

en ny målgrupp vilket har varit unga vuxna i svensk kontext.  

Den observerade skillnaden i självkontroll mellan män och kvinnor kan kopplas till vad 

som tidigare nämnts om frontalloben. Som det nämnts vid flera tidigare tillfällen så agerar 

frontalloben den del av hjärnan som spelar den största rollen i huruvida en individ har 

självkontroll eller inte. Brister i denna del av hjärnan medföljer som nämnt då generellt en 

lägre självkontroll (Davis m.fl., 2017; Raine, 2013). Det har även då nämnts att män har lägre 

massa i denna del av hjärnan samt att den utvecklas senare hos män (Giedd m.fl., 1999; 

Raine, 2013). Att män visades ha en lägre självkontroll i denna studie verkar ge stöd åt detta 

och det kan därför anses vara en logisk förklaring till detta. Då Lifestyle Exposure 

Perspective ej givit någon förklaring till varför självkontroll skiljt sig mellan män och 

kvinnor. Så har skillnader i frontalloben därför varit den enda teoretiska förklaring som 

observerats i denna studie till varför självkontroll varit lägre hos män.    
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Lifestyle Exposure Perspective kan dock användas för att förklara skillnaden i utsatthet 

bland män och kvinnor. Denna teori säger att en individs livsstil skiljer sig beroende vilka 

situationer individen utsätts för (Francis, 2017). Män och kvinnor sägs i teorin utsätta sig för 

olika situationer och miljöer, utsatthet för brott kan således skilja sig mellan könen. Resultat i 

denna studie har kommit fram till att en skillnad mellan könen återfinns i grad av utsatthet för 

brott men även i låg självkontroll, vilket då stödjer teorin. Högre utsatthet för brott har 

återfunnits bland kvinnorna i jämförelse med männen, och män har uppvisat  lägre 

självkontroll. Att dessa resultat funnits har således indikerat på att män och kvinnor, till viss 

del, lever olika livsstilar och utsätts för olika slags situationer. Dock kan dessa skillnader i 

denna studie även bero på att urvalsgruppen bestod av en mycket högre andel kvinnor än 

män.  

Det finns många faktorer för att förklara den kvinnliga utsattheten för brott, fler än vad 

det finns för män. Kvinnors utsatthet kan till viss del förklaras av att det existerar sociala och 

kulturella förväntningar (Flexon m.fl., 2016). En annan förklaring till resultatet i detta arbete 

skulle, som tidigare nämnt, kunna vara den väldigt sneda fördelningen i antal deltagare för 

respektive kön och att det således har funnits en mycket lägre statistisk styrka bland männen i 

urvalet, det kan spekuleras i att om ifall det hade varit en mer jämn könsfördelning så hade 

resultatet sett annorlunda ut. Ytterligare förklaring till den högre utsattheten bland kvinnor 

kan vara att mätinstrumentet har inkluderat frågor i kategorierna psykiskt och fysiskt våld 

som rör utsatthet av sexuell natur. Statistik har visat att kvinnor löper 10 gånger så stor risk i 

jämförelse med män att utsättas för sexualbrott (Brå, 2019a), vilket också kan vara en möjlig 

orsak till att kvinnor var mer utsatta än män i kategorierna psykiskt och fysiskt våld. Den 

kategori som var mest likartad i utsatthet mellan könen var övriga personbrott, som inte 

inkluderat någon form av sexualbrott, vilket också kan vara en indikation på ovanstående, 

men detta var ej statistiskt signifikant. 

Lifestyle Exposure Perspective kan också förklara det oväntade resultatet med att 

personer utsatta för brott har andra typer av livsstilar med mer högrisksituationer (Francis, 

2017). Detta går även att påvisa att det skiljer sig i svensk kontext gällande sociala och 

kulturella förväntningar på kvinnor (Björklund, 2018). Sverige anses vara ett av världens 

mest jämställda länder, där kvinnor i Sverige har fler möjligheter och rättigheter att ägna sig 

åt nöjesliv och kulturella aktiviteter som kanske inte existerar i länder och samhällen som inte 

har samma jämställdhet mellan könen. Med ökade möjligheter att delta i nöjesliv, i synnerhet 

när stora folksamlingar och exempelvis alkohol kan vara inblandat, så följer det även en 
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högre risk att exponeras för fler riskfyllda situationer vilket kan potentiellt bidra till en högre 

nivå av utsatthet bland kvinnor. 

Sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott som observerats i studiens 

resultat kan även förklaras via Lifestyle Exposure Perspective. Den teoretiska förklaringen är 

att låg självkontroll kan innebära att en individ inte tänker på konsekvenserna av sina 

handlingar, är impulsiv och har svårt att planera långsiktigt. Denna typ av livsstil kan i sin tur 

leda till att individen exponeras för flera högrisksituationer, miljöer och aktiviteter som i sin 

tur kan leda till en högre risk för utsatthet för brott. Detta skulle kunna vara en teoretisk 

förklaring för sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott i den föreliggande 

studien.  

Begränsningar med studien är flertalet, en inledande svaghet angående studiens metod 

har varit att det inte har gått att påvisa kausala samband, de samband som undersöktes i 

studien säger inget om vad som påverkar vad, exempelvis går det inte att avgöra riktningen 

på sambandet, alltså om det är självkontroll som påverkar utsatthet, eller om det är utsatthet 

som påverkar självkontroll. Det finns stöd i forskning som tyder på båda riktningarna och det 

är således svårt att avgöra vad som påverkar vilket (Davis m.fl., 2017; Pratt m.fl., 2014). 

Genom att utforma och skicka ut en enkät under flera tillfällen, med en bestämd tidsperiod 

mellan utskicken, hade det potentiellt kunnat hävdas ett hypotetiskt orsakssamband mellan 

låg självkontroll och utsatthet för brott. Baserat på det bekvämlighetsurval som gjordes av 

tids- och kostnadsskäl så är det svårt om ens omöjligt att generalisera det resultatet som har 

framkommit (Borg & Westerlund, 2012). Det enda som går att uttala sig om är den 

undersökta populationen. 

En annan begränsning med studien är den ordningen som påståendena har varit ordnade 

i, med ett annat upplägg av de olika kategorierna så hade andra svar kunnat erhållas från 

respondenterna (Trost & Hultåker, 2016). En möjlig förklaring till detta kan vara att 

respondenter tenderar att hålla med om påståenden i undersökningar. Det hade kunnat vara 

relevant för studien att undersöka bakomliggande variabelproblematik, dock så gjordes det 

inte i den aktuella studien. 

En annan svaghet med urvalsgruppen är att den var väldigt snedfördelad gällande hur 

pass många kvinnor respektive män som fanns med i den. Männen var en minoritet gentemot 

kvinnorna som utgjorde en övervägande majoritet. Detta gjorde att den statistiska styrkan hos 

männen var väldigt låg och kan ha förorsakat ett missvisande resultat. Det har dock inte 

kunnat styras över vilka som valt att svara på enkäten och det har därför inte gått att styra 
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över könsfördelningen bland respondenterna. Det hade varit önskvärt med mer statistisk 

styrka för männen och det är möjligt att spekulera i att resultatet hade sett annorlunda ut om 

könsfördelningen varit mer jämlik. Hade urvalet bestått av en mer jämn könsfördelning så 

skulle resultatet antagligen komma närmare sanningen. 

Avslutningsvis går det inte att bortse från det faktum att urvalet baserades på en grupp 

som främst består av studerande och före detta studerande. Dock kontrollerades det inte om 

urvalet faktiskt bestod av studenter utan detta är ett antagande baserat på gruppen som urvalet 

baserades på. Generellt så är utsatthet för brott oftast låg bland högutbildade (Brå, 2019a). 

Det är heller inte ologiskt att anta att högre utbildade också besitter en högre grad av 

självkontroll. Man kan därför spekulera i att resultatet skulle kunna vara annorlunda om ett 

annat urval, såsom exempelvis ungdomar från ett socialt utsatt område, hade undersökts. 

Dock är detta endast något som man i denna studie kan spekulera om. 

En styrka som kan ses med den aktuella studien är att det skedde en pilottestning av 

enkäten. Det upptäcktes att de formuleringar och frågor som pilotenkäten innehöll var 

otillräckliga och det lades till en ny kategori av brott för att fånga ett större urval. Vidare 

byttes vissa frågor ut till nya formuleringar som mätte samma begrepp men som har använts i 

tidigare undersökningar och därmed kan sägas vara validerade (Brå, 2019b). 

Ytterligare en styrka med detta arbete var att det har inkluderat flera olika kategorier av 

brottslighet istället för att enbart fokuserat på en typ. Detta var en styrka för man har på detta 

sätt kunnat fånga ett större urval som man annars skulle ha kunnat missa om man valde att 

bara fokusera på en typ av brottslighet. Det togs hänsyn till att begå typ 1 fel genom att ha en 

förutbestämd signifikansnivå på 0,05. 

En annan styrka var att frågorna var validerade och testade i tidigare undersökningar, 

från bland annat nationella trygghetsundersökningen 2018 och från en amerikansk studie 

(Brå, 2019b; Schreck m.fl., 2002; Schreck m.fl., 2006). Det gavs ett acceptabelt cronbachs 

alpha-värde på frågorna om självkontroll och utsatthet för brott. Detta är således en styrka då 

den interna reliabiliteten ansågs godtagbar (Borg & Westerlund, 2012). 

En sista styrka med arbetet var att urvalet som undersöktes är till kännedom outforskat i 

svensk kontext. Den tidigare forskning som granskats har fokuserat på ungdomar och 

personer under 18 år. Detta arbete har fokuserat på unga vuxna och har enbart inkluderat ett 

urval över 18 år vilket inte funnits i de tidigare studierna. 
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Praktiska implikationer och framtida forskning 

Praktiska implikationer för att förhindra låg självkontroll hos individer kan vara olika slags 

åtgärdsprogram. Unga vuxna män har i denna studies resultat visat på lägre självkontroll än 

kvinnorna vilket kan indikera på att det behövs resurser för att implementera olika slags 

åtgärder för att förhindra utsatthet och eventuell brottslighet hos dessa personer. Förhindrande 

och förbättrande av självkontroll kan ske med hjälp av förbättringsåtgärdsprogram för låg 

självkontroll (Piquero, Jennings, Farrington, Diamond & Gonzalez, 2016). 

Förbättringsåtgärdsprogram för låg självkontroll har i en meta-analys (Piquero m.fl., 2016), 

visat ha medelstarka positiva signifikanta effekter för att förbättra låg självkontroll hos barn. 

Praktiken borde överväga sådana program till unga vuxna.  

Praktiska implikationer baserade på resultatet, att kvinnor är mer utsatta för alla 

undersökta brott förutom stöld och bedrägeri, skulle kunna vara införandet av ett 

samhällspreventionsprogram. Exempelvis informationskampanjer som syftar till att informera 

om den rådande utsatthet för brott som denna studie har visat existerar för att i framtiden 

förhindra utsattheten hos kvinnor. Informationskampanjer för att förhindra personbrott har 

tidigare införts av bland annat Världshälsoorganisationen (WHO) (Butchart, Mikton & 

Kieselbach, 2012), där dessa då kan sägas vara symboliska av sitt slag och förhindra 

bakomliggande orsaker till exempelvis utsatthet för brott (Maguire, Brookman & Robinson, 

2017). Genom att försöka bedriva informationskampanjerna redan under gymnasiet så kan 

det möjligtvis förhindra uppkomsten av utsattheten senare i livet. Potentiellt skulle det gå att 

implementera redan som en del av undervisningen i gymnasieutbildningen så både män och 

kvinnor som befinner sig i denna känsliga ålder blir medvetna om problemet. Det yttersta 

ansvaret för att tydliggöra att problemet existerar är bland ansvariga politiker och 

beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.  

Genom att ha undersökt låg självkontroll och utsatthet för brott har vi fått en inblick i 

den verklighet som existerar för den undersökta populationen. Studiens resultat indikerade på 

att låg självkontroll kan vara av intresse att undersöka för att kunna förstå utsatthet för 

brottslighet bland unga vuxna i svensk kontext, då tidigare studier som undersökt detta 

samband förhållit sig i andra länder. Praktiska implikationer angående sambandet mellan låg 

självkontroll och utsatthet för brott kan tänkas grunda sig i den teoretiska förklaringen 

lifestyle exposure perspective. Informationskampanjer skulle kunna bidra med strategier för 

att minska risken att bli utsatt för brott. Exempelvis genom att upplysa om eventuella 

högrisksituationer och miljöer som kan vara viktiga att vara varsam i och undvika. Detta 
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skulle möjligen bidra till att somliga ändrar sina riskfyllda livsstilar vilket skulle ha en positiv 

inverkan på både självkontroll och utsatthet för brott.  

På grund av det svaga sambandet mellan låg självkontroll och utsatthet för brott i denna 

studie skulle det kunna finnas fler faktorer som agerar medierande mellan dessa. Ett svagt 

positivt samband i denna studie talar för att det samvarierar, vilket får anses vara starkare än 

ett nollsamband, som annars skulle indikera att variablerna inte samvarierar alls. Framtida 

forskning bör på ett adekvat sätt fokusera på att försöka förstå alla de bakomliggande 

orsakerna till uppkomsten av låg självkontroll och utsatthet för brott både internationellt, men 

också i Sverige då studier om låg självkontroll och sambandet till utsatthet för brott är få. 

Detta kan till exempel göras genom att utföra mer longitudinella studier med flera 

datainsamlingstillfällen för att kunna utröna hur många fler faktorer än låg självkontroll som 

möjligen skulle kunna orsaka utsatthet för brott, eller tvärtom. Dessa faktorer har kunnat 

samvariera med förövande och kan därför vara av intresse att identifiera för att ha en 

möjlighet att förhindra uppkomsten av framtida brottslighet och utsatthet bland unga vuxna. 

Ett fenomen som varit frekvent förekommande inom tidigare kriminologisk forskning 

och praktisk verksamhet är det som kallats för victim-offender overlap (Flexon m.fl., 2016; 

Jennings m.fl., 2012; Sampson & Lauritsen, 1990). Det innebär att en stor överlappning 

mellan gruppen utsatta och förövare har funnits och att de som begått brott också ofta varit 

utsatta för brottslighet (Jennings m.fl., 2012). Tidigare forskning som kan stärka 

överlappningen mellan utsatta och förövare är exempelvis att enbart fem procent av förövare 

inte varit utsatta för brott eller exponerade för våld (Feigelman, Howard, Li & Cross, 2000). 

Forskning har även visat att miljömässiga faktorer påverkat både utsatthet och 

benägenhet att bli förövare, exempelvis yngre ålder eller att vara man (Flexon m.fl., 2016; 

Sampson & Lauritsen, 1990). Forskning pekar vidare på att victim-offender overlap 

karaktäriseras av både individuella och miljömässiga riskfaktorer såsom avvikande livsstilar 

under ungdomsåren (Jennings m.fl., 2012). En av dessa riskfaktorer som har varit närvarande 

för både förövare och utsatta för brottslighet har varit låg självkontroll. Det skulle därför 

kunna göras antagandet att de som visat utsatthet även skulle kunna vara förövare. Detta är 

dock ingen slutsats som gjorts i studien utan är ett teoretiskt antagande.  

Fenomenet victim-offender overlap kan hjälpa till att förstå brottslighet. Det har visats 

på en överlappning mellan förövare och utsatta (Flexon m.fl., 2016; Jennings m.fl., 2012; 

Sampson & Lauritsen, 1990). Resultatet verkar ge stöd åt detta resonemang i alla fall för låg 

självkontroll och utsatthet. Det skulle således vara intressant för framtida forskning att även 



26 
LÅG SJÄLVKONTROLL OCH UTSATTHET FÖR BROTT 
 
ta med egen utförd brottslighet i beräkningen. Ett ämne för framtida forskning skulle därför 

kunna vara att undersöka förövares utsatthet av brottslighet och deras självkontroll för att 

kunna utröna någon form av korrelation eller förståelse för detta fenomen. 

Det föreslås därför att framtida forskning skulle kunna undersöka de bakomliggande 

faktorerna för låg självkontroll, gärna med kvalitativ ansats för att få en djupare förståelse om 

de bakomliggande faktorer som kan påverka låg självkontroll och utsatthet. Genom att 

studera vidare angående det givna problemet så kan det möjligtvis gå att komma närmare 

sanningen än med en kvantitativ ansats där det enbart vidrörs på ytan med hjälp av 

webbenkäter utan någon egentlig djupgående information. Framtida forskning bör sträva efter 

en mer jämlik fördelning mellan könen. 

Avslutningsvis kan slutsatsen i detta arbete sammanfattas med att det fanns lägre 

självkontroll bland männen i jämförelse med kvinnorna. Utsatthet för brott var högre bland 

kvinnorna i jämförelse med männen och det existerade ett svagt positivt samband mellan låg 

självkontroll och utsatthet för brott.  
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