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FÖRORD 

Endast en bråkdel av alla ungdomsbrott når polisens kännedom och därmed 
kriminalstatistiken. Anonyma självdeklarationsundersökningar är ett viktigt 
medel när det gäller att utreda ungdomsbrottslighetens verkliga nivå, dess 
utvecklingstrender och dess orsaker. 

Rättspolitiska forskningsinstitutet har sedan år 1995 utfört själv-
deklarationsundersökningar angående brottsligheten bland niondeklassare, i 
vilka skolungdomar anonymt har fått svara på frågor om sin egen brottslighet. 
Tidigare har förfrågan bara gällt de finskspråkiga skolorna i Finland. 
Föreliggande undersökning framställer resultaten för en självdeklarations-
undersökning, som för första gången omfattar både finskspråkiga och 
svenskspråkiga skolor. Målet för undersökningen är att utreda skillnader och 
likheter i den självdeklarerade brottsligheten bland svenskspråkiga och 
finskspråkiga niondeklassare.  

Det finskspråkiga urvalet tillhör projektet ”Local Community and School 
as Sources of Trust and Social Support for Adolescents”, ett samarbetsprojekt 
mellan Rättspolitiska forskningsinstitutet och Tammerfors Universitet som 
finansierats av Finlands Akademi (projekt nummer 207367). Det svensk-
språkiga urvalet finansierades av Rättspolitiska forsknings-institutet. Resul-
taten för de finskspråkiga skolorna publicerades år 2005 av Janne Kivivuori 
och Venla Salmi i boken ”Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995–2004”.  

Rättspolitiska forskningsinstitutet vill tacka undersökningsskolornas 
rektorer, lärare och elever. Utan det goda samarbetet med skolorna hade 
utförandet av denna undersökning inte varit möjligt.  

Forskningsdirektör Janne Kivivuori har fungerat som handledare för 
undersökningen. Hans expertis gällande ungdomsbrottslighetsforskningen i 
Finland har varit en vägledare för utformningen av denna undersökning och 
företagandet av den. Viktiga kommentarer har även givits av specialforskare 
Jukka Savolainen, specialforskare Reino Sirén och forskare Venla Salmi. För 
ombrytningen av publikationen svarade Eira Mykkänen.   
 
Helsingfors 7.8.2006 
 
Yaira Obstbaum 
Pol. Mag. 
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1 SJÄLVDEKLARATION INOM  

UNGDOMBSBROTTSLIGHETSFORSKNINGEN 

Självdeklaration innebär inom kriminologin, undersökningar där individen 
besvarar frågor om sin egen brottslighet eller brottslighet som denne själv 
blivit offer för. Frågorna besvaras i allmänhet anonymt. Sådana anonyma 
ungdomsbrottslighetsundersökningar har utförts i de flesta västländerna 
sedan 1950-talet. Det har även utvecklats ett internationellt jämförbart 
mätinstrument för ungdomsbrottslighet, ISRD1 (Junger-Tas & Marshall 
1999, 291; Kivivuori 2005, 5; Zhang et al. 2000, 283). Metoden har första 
gången använts i Finland av Risto Jaakkola år 1962, då unga män, som 
kallats till uppbåd vid den finska armén, svarade anonymt på frågor om sin 
brottslighet (Jaakkola 1965). 

Genom självdeklaration får man också information om individuella och 
strukturella bakgrundsförhållanden, som kriminologiska teorier utpekar 
som relevanta (Ring 2001a, 56). Metoden skall ses som ett komplement till 
kriminalstatistiken, som i sig inte är en tillräcklig källa för att förstå 
ungdomsbrottslighetens nivå och orsaker. (Estrada 2001, 28; Kivivuori 
2002a, 5). Kriminalstatistiken omfattar t.ex. inte den så kallade dolda 
brottsligheten, det vill säga sådan brottslighet som inträffar, utan att den 
upptäcks eller anmäls.  

Också andra faktorer förutom ökningar och minskningar i antalet brott 
inverkar på kriminalstatistiken. Sådana faktorer är bland annat (1) 
förändringar i strafflagen, (2) medborgarnas (bl.a. brottsoffrens) brotts-
rapporteringsfrekvens (3) poliskontrollens effektivitet och resurser samt (4) 
polisens benägenhet att anteckna brott. (Kivivuori 2002a, 2; Rüther 2001, 
297). Man anser att i synnerhet anmälningsbenägenheten och upptäckts-
risken har en stor betydelse för hur ungdomens brottslighet syns i 
statistiken (Ahlberg 1996, 189–195). 

Åtminstone i Finland ger polisstatistiken och dödsorsaksstatistiken en 
pålitlig bild av antalet våldsdåd som resulterat i dödsfall2. När det gäller 
mindre allvarliga brott, vilket ofta är fallet inom ungdomsbrottsligheten, är 
kriminalstatistiken emellertid en sämre mätare. Enligt undersökningar 
kommer endast 5−20 procent av brott utförda av ungdomar till polisens 
kännedom, beroende på brottstypen. (Kivivuori 2003, 1−2.) 

                                                 
1 International Self-Rated Delinquency står för Internationell självdeklarerad brottslighet 
(skribentens övers.) 
2 Dödsorsakande våld är som är ytterst ovanligt för 15-åringar. Det förekommer bara 
några fall inom några år. (Se bl.a. Statistikcentralen 2003, 71 & 2002, 46 & 2002b 68). 
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Det faktiska brottsbeteendet

Förändringar i strafflagen

Medborgarnas benägenhet att rapportera brott

Poliskontrollens effektivitet och resurser

Polisens benägenhet att anteckna brott

Antalet brott i polisstatistiken

 
 
Figur 1 Faktorer som inverkar på kriminalstatistikens utformning. (Källa: Kivivuori 

2002, 2) 
 
Självdeklarationsmetodens tillförlitlighet har prövats bland annat genom att 
upprepa samma forskning med samma försökspersoner med några veckors 
mellanrum. Resultaten har varit likartade, vilket tyder på en hög reliabilitet 
(Zhang et al. 2000; Thornberry & Krohn 2000; se även Honkatukia 1995). 
Synen på metoden som reliabel förstärks ytterligare om olika mätningar 
under samma tid ger liknande resultat (Alkula et al. 1999, 96). 

I Finland utfördes på 1990-talet en mängd självdeklarationsunder-
sökningar som tangerade brottsbeteende. Av dessa bör nämnas åtminstone 
den europeiska alkohol- och drogundersökningen ESPAD, Världshälso-
organisationen WHO:s skolundersökningar samt Stakes skolhälsounder-
sökning. Alla dessa undersökningar gav likartade resultat gällande 
avvikande beteende bland finländska ungdomar. Rättspolitiska forsknings-
institutets forskning FSRD3 är än så länge den mest omfattande gällande 
ungdomsbrottslighet. (Kivivuori 2005, 5–7 & 117–122.) Ungdomsbrotts-
lighetens självdeklarerade trender är likartade i Sverige och Finland och 
delvis i de övriga nordiska länderna. (Kivivuori 2002a, 5 & Estrada 2001, 
48). 

Ungdomar ser inte nödvändigtvis all sin brottslighet som fördömlig, 
utan brottsligheten kan även ses som någonting som ”normalt” tillhör 
ungdomstiden (se bl.a. Kivivuori 1997, 38–50 & 2000). Man har undersökt 
om ungdomar överdriver när de berättar om sitt brottsliga beteende och 
kommit fram till att överdrivande i undersökningssituationer inte före-
kommer i någon större utsträckning. År 1999 frågades i ESPAD 
forskningen huruvida ungdomarna använt den påhittade drogen ”Relevin”. 

                                                 
3 FSRD står för Finnish Self-Rated Delinquency. Jag kommer hädanefter att använda 
mig av denna förkortning när jag hänvisar till de av rättspolitiska forskningsinstitutet 
regelbundet utförda självdeklarationsundersökningarna om ungdomsbrottslighet. 
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Endast 0,1 procent av de finska ungdomarna uppgav att de använt drogen. 
(Hibell et al. 2000, 39 & 41; se även Naplava et al. 2000.) 

Självdeklaration är en pålitlig metod när man ska undersöka ungdomars 
brottslighet om anonymiteten garanteras och om ungdomarna själva får 
sätta sina svar i slutna kuvert (Kivivuori 2002a, 5−8 & 1997, 3; Bjarnason 
1995). 

När man forskar i ungdomsbrottslighet gäller det att minnas att man 
undersöker olagligt och socialt fördömligt beteende. Ju allvarligare ett brott 
är, desto större skäl finns det att hemlighålla det. Därför undersöker man 
oftast relativt milda brott med hjälp av självdeklaration. När det gäller 
mycket allvarliga brott, gäller det att också ty sig till kriminalstatistiken. 
Självdeklarationsmetoden och kriminalstatistiken kompletterar sålunda 
varandra. (Junger-Tas & Marshall 1999, 291; Kivivuori 2005, 7.)  

 



2 UNGDOMSBROTT OCH FINLANDSSVENSKHET 

2.1 Ungdomstiden – en tid då många begår brott  
Ungdomsåren är en tid då det inte är ovanligt att delta i avvikande 
beteende. Generellt accepteras att ungdomar i västvärlden är starkt 
överrepresenterade när det gäller vissa typer av egendomsbrott samt 
våldsbrottslighet. (Sampson & Laub 1993, 6; Hirschi; Nagin et al. 1995, 
Moffit 1993; Ring 2001a, 56.) I Finland ligger åldern för när det är 
vanligast för ungdomar att utföra brott mellan 10 och 20 år, beroende på 
brottets art (Kivivuori 1997, 58). 

Den bild som den officiella kriminalstatistiken ger beträffande 
ungdomens stora andel av brottsförövarna är inte helt vilseledande, men 
stämmer inte heller helt överens med verkligheten, när det gäller 
ungdomsbrottslighetens verkliga utsträckning (Kivivuori 2005, 2−3). 
Enligt kriminalstatistiken är andelen under 18-åriga förövare stor för 
handlingar som hänför sig till fritidsaktiviteter, alkoholbruk och 
uppgivande av felaktig ålder.  

Enligt undersökningar utförs en dryg fjärdedel av alla skadegörelser 
som kommit till polisens kännedom av ungdomar. Även bilstölder och 
inbrott utförs allt oftare av ungdomar. (Marttunen & Kivivuori 2005, 
169−170.) Självdeklarationsundersökningar ger emellertid en mera 
detaljerad och nyanserad bild av ungdomsbrottslighetens nivå och orsaker 
och visar också att ett stort antal ungdomar begår brott (Kivivuori 2005, 
2−3; Ring 1999; Junger-Tas et al. 1999). 

För vissa ungdomar är brott i ungdomsåren ett övergående fenomen, 
medan det för andra är en livsstil som håller i sig (Ring 2001b, 89; 
Kivivuori 2002, 14; Moffit 1993). Kivivuori har funnit att 23 procent av 
ungdomarna har genomlevt ett övergående ”stöldskede” (varastamisvaihe) 
i livet (Kivivuori 1997, 59). Alla ungdomar som begår brott under 
ungdomstiden kommer alltså inte att fortsätta med samma eller olika typer 
av brott som vuxna. Det råder ändå ett starkt samband mellan brott i 
ungdomsåren och brottslighet i vuxen ålder. (Nagin et al. 1995; Moffit 
1993; Sampson & Laub 1993; Se även Ring 2001a, 56).  

 
 

2.2 Finlandssvenskarna – en ”positiv” minoritet 
Av den finländska befolkningen var år 2004, 5,5 procent registrerade som 
svenskspråkiga (Befolkningsstruktur 2003). Individen bestämmer själv sin 
språktillhörighet och i språkregistret antecknas individens modersmål 



 6 

(Lojander-Visapää 2001, 23). Finlandssvensk bosättning finns mest i 
Nyland, Åboland samt i Vasa och på Åland. Ända fram till 1960-talet 
bodde det mera finlandssvenskar på landsbygden än i städerna. (Allardt & 
Starck 1981, 95–104.) När man undersöker finlandssvenskar är det skäl att 
vara medveten om att regionala faktorer inverkar på undersöknings-
resultaten (Saarela 2004, 93).  

En mängd undersökningar visar att finlandssvenskarna som språkgrupp 
skiljer sig positivt från den finska befolkningen i allmänhet. Ur ett 
internationellt perspektiv är detta intressant, eftersom minoriteter oftast 
brukar må sämre än majoritetsbefolkningen. Avvikelsen märks både bland 
ungdomar och vuxna. (Kestilä 2002, 92; Hyyppä 2000, 39; Kannas, 
Brunell & Tynjälä 1995, 60.)  

Finnäs (1995) har studerat skilsmässor på 1970- och 1980-talen och 
jämfört språkgrupperna. Skilsmässorisken i de enspråkigt finska äktens-
kapen var nästan dubbelt så stor som i de enspråkigt svenskspråkiga. 
Skillnaden fanns kvar fastän man beaktade flera bakomliggande variabler. 
Finnäs utgår ifrån antagandet att den finlandssvenska befolkningen är mera 
socialt integrerad än den finska. Detta tack vare den finlandssvenska 
befolkningens storlek, den begränsade rörligheten samt det rika 
institutionsnätet. Den sociala integrationen mättes med variabler som 
språk, graden av urbanisering samt individuell geografisk rörlighet. Finnäs 
skriver, att ju finmaskigare ett socialt nätverk är, desto bättre kan man anse 
att ett äktenskap håller. Effekten kan uppkomma såväl i form av ett socialt 
stöd som till följd av social kontroll. (Ibid., 17–37.) Finlandssvenskarnas 
sociala nätverk bidrar även till en lägre arbetslöshet bland finlands-
svenskarna (Finnäs, Saarela & Nykvist 2001). 

Hyyppä (1997) har forskat i vad det beror på att finlandssvenskarna i 
Österbotten lever längre (4,5 år längre) än den finskspråkiga befolkningen 
på samma område (ibid., 107). Undersökningen jämförde finskspråkiga 
och svenskspråkiga som bodde på samma område och således kan inte 
heller området ha en verkan på skillnaderna. Hyyppäs forskning innehåller 
en mängd statistisk information, men även egna ställningstaganden på basis 
av erfarenheter. Han förklarar skillnaderna mellan språkgrupperna med 
hjälp av teorin om det sociala kapitalet och speciellt med hjälp av 
begreppet social tillit. (Ibid., 48 och 148.) Hyyppä anser att skillnaderna 
hänför sig till finlandssvenskarnas starka sociala sammanhållning och 
samfund där man kan be andra om hjälp. Man känner, att man kan lita på 
sin nästa och trivs och njuter av sällskapet i föreningar eller på fester. 
Dessa är faktorer som får finlandssvenskarna i Österbotten att leva längre 
och friskare samt att skatta sitt liv lyckligare än de finskspråkiga. (Ibid., 
148–187.) 
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Kannas, Brunell & Tynjälä (1995) upptäckte skillnader mellan 
svenskspråkiga och finskspråkiga skolungdomar gällande subjektivt 
upplevd hälsa. Finlandssvenska ungdomar kände sig friskare trots att de 
hade mera tärande alkohol- och tobaksvanor än de finskspråkiga 
ungdomarna. Forskarna konkluderade att indikatorer för hälsa som har 
betydelse i vuxenstudier inte har full motsvarighet hos ungdomar. Det 
påpekades även att den finlandssvenska rusmedelskulturen borde 
undersökas i en mera genomgripande undersökning. (Ibid., 60−67.) 

Kestilä (2002) har funnit att svenskspråkiga ungdomar i Helsingfors 
använder sin fritid mera ”positivt” än finskspråkiga ungdomar i samma 
ålder (14–19 år). De svenskspråkiga ungdomarna var negativare inställda 
till rusmedel och mera positivt inställda till skolarbete än de finskspråkiga 
ungdomarna. Kestilä fann också att de svenskspråkiga familjerna 
tillbringade mera tid tillsammans än de finskspråkiga familjerna. Hon 
använde sig av Bourdieus (1984) begrepp sociala rum, som upprätthåller 
sociala skillnader, och kom fram till att skolan och familjen är sociala rum 
som upprätthåller en positiv finlandssvenskhet. (Kestilä 2002, 89−99.)  

 
 

2.3 Den svenskspråkiga ungdomens brottslighet 
Det finns relativt få utredningar om den finlandssvenska ungdomens 
självdeklarerade brottslighet. Kivivuori et al. (2001) har använt sig av ett 
svenskspråkigt tilläggsmaterial från Stakes skolhälsoundersökning 2001 
tillsammans med den finskspråkiga FSRD 2001. Stakes skolhälsounder-
sökning utförs varje år och undersökningen omfattar turvis hälften av 
Finlands skolor. I den här forskningen ingick inte Östra Finland och inte 
heller Sydvästra Finland, så resultatet representerar alltså inte hela 
Svenskfinland. Enligt denna forskning hade ungdomar i svenskspråkiga 
skolor en lägre brottsprevalens än ungdomar i de finskspråkiga skolorna. 
66 procent av de finskspråkiga ungdomarna hade någon gång i sitt liv gjort 
åtminstone ett av följande brott: skrivit eller ritat på väggar, förstört 
skolans egendom, förstört annan egendom, stulit i en butik eller en kiosk 
samt misshandlat någon. Motsvarande prevalensvärde för de svensk-
språkiga ungdomarna var 56 procent. Den största prevalensskillnaden 
mellan språkgrupperna gällde misshandel. (Kivivuori, Karvonen & 
Rimpelä 2001, 7−10.) 

Kauko Aromaa (1999) har undersökt elevernas våldsdåd, hotelser om 
våld samt trakasserier gentemot lärare i svenskspråkiga och finskspråkiga 
skolor i Helsingfors under åren 1997−1998. Han fann att elevernas 
trakasserier, hotelser och våldsamma beteende är markant ovanligare i 
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svenskspråkiga än i finskspråkiga skolor. De svenskspråkiga lärarnas 
upplevelser nådde bara upp till en bråkdel av den finska nivån. Skillnaden 
var störst i högstadiet och näst störst i lågstadiet. Aromaas forskning ger 
inte rum för analys av orsakerna till denna dramatiska skillnad. Han 
konstaterar att om orsakerna till den lägre problemprevalensen ens delvis 
ligger i sättet som skolarbetet organiseras på i svenskspråkiga skolor, 
såsom mindre undervisningsgrupper, bättre resursfördelning o.s.v., kunde 
dessa erfarenheter användas för att förbättra situationen även på den 
finskspråkiga sidan. Enligt forskningen verkar det som om de finskspråkiga 
och svenskspråkiga elevernas problembeteende vore innehållsmässigt 
liknande. Språkgrupperna skiljer sig från varandra närmast i frågan om 
mängden av problembeteende (Aromaa 1999, 63−94). Aromaas forskning 
berör dock endast en viss typ av problembeteende. Lärartrakasserier händer 
i och i anknytning till skolan. FSRD berör ett större spektrum av avvikande 
beteende. 



3 FORSKNINGENS SYFTE OCH METODER 

Målet för denna undersökning är att utreda hur de finlandssvenska 
ungdomarna skiljer sig från de finskspråkiga gällande 18 förbjudna eller 
brottsliga handlingar. Det är även meningen att närmare ta fasta på 
mekanismer som kan tänkas förklara skillnaderna. 

Genom undersökningen försöker man huvudsakligen få svar på följande 
två frågor som specificeras genom några punkter.  

 
1. Hur skiljer sig finskspråkiga ungdomar från svenskspråkiga ungdomar 
när det gäller självdeklarerad ungdomsbrottslighet?  
• Finns det skillnader gällande vilka typer av brott ungdomar olika 

språkgrupper gör sig skyldiga till? 
• Finns det skillnader på antalet brott som ungdomar olika 

språkgrupper gör dig skyldiga till? 
• Finns det skillnader gällande hur allvarliga brott ungdomarna i olika 

språkgrupper gör dig skyldiga till? 
 

2. Hur kan man förklara skillnaderna mellan elever i finskspråkiga och 
svenskspråkiga skolor?  
• Kan skillnaderna föras tillbaka på variationer i olika typer av socialt 

kapital eller social kontroll? 
• Hur stor del av skillnaderna kan föras tillbaka på variationer i 

strukturella variabler såsom socioekonomisk status eller skolornas 
regionala spridning? 

• Förklaras olika typers brottsbeteende av olika typers förklarande 
variabler? 

 
I arbetet kommer man att jämföra finskspråkiga och svenskspråkiga elever 
uttryckligen för att få mera information om de svenskspråkigas eventuella 
särställning. Jämförelsen i arbetet berör därmed huvudsakligen de 
svenskspråkiga jämfört med de finskspråkiga. 
 
 
3.1  Ungdomsbrottslighetsförfrågan 2004 
Forskningens material utgörs av valda delar av rättspolitiska forsknings-
institutets frågeundersökning, FSRD 2004. Rättspolitiska forsknings-
institutet har sedan år 1995 utfört en frågeundersökning som baserar sig på 
självdeklarationsmetoden bland niondeklassare. Ungdomarna får anonymt 
besvara ett formulär om olika former av problembeteende, bakgrunds-
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faktorer och social situation. Forskningen genomförs alltid i högstadiets 
nionde klass, eftersom hela åldersgruppen då för sista året ännu finns inom 
samma institution. Största delen av eleverna har dessutom fyllt 15 år och är 
straffrättsligt ansvariga. (Kivivuori 2002, 119.) I blanketten ställer man 
huvudsakligen frågor som hänför sig till handlingar som inträffat under 
föregående år. Vissa frågor hänför sig emellertid också till ungdomarnas 
hela livstid.  

FSRD har upprepats i ungefär liknande form också under åren 1995, 
1996, 1998, 2001 (Kivivuori & Salmi 2005) och har resulterat i en mängd 
forskningsrapporter (Kivivuori 1997; Kivivuori 1999; Kivivuori 2002; 
Kivivuori, Karvonen & Rimpelä 2001; Kivivuori & Salmi 2005). FSRD 
har tidigare bara omfattat ett urval från de finskspråkiga skolorna i Finland. 
I FSRD 2004 ingick för första gången även ett urval från svenskspråkiga 
skolor4.  

FSRD 2004 omfattade 5 142 finskspråkiga elever och 1 137 svensk-
språkiga elever från 55 finskspråkiga och 15 svenskspråkiga skolor. 
Eleverna fyllde anonymt i frågeblanketter under en vanlig undervisnings-
lektion i normala undervisningsgrupper under april månad. De övervakades 
av en kontaktlärare som fått anvisningar om undervisningslektionens gång 
skriftligt och per telefon. Eleverna lade själva in sina frågeblanketter i små 
kuvert och läraren inneslöt hela gruppens frågor i ett stort kuvert under 
elevernas uppsyn. De erhållna svaren skickades till rättspolitiska 
forskningsinstitutet där de matades in på det statistiska databehandlings-
programmet SPSS for Windows. 

De delar av forskningsblanketten som använts i undersökningen finns 
som undersökningens Bilaga 2.5 Undersökningens urvalsgrunder framställs 
i detalj i Bilaga 1.  

 
 

3.2 Skolans språk och elevens modersmål 
Det finns inga uppgifter i FSRD om elevens modersmål. Vi vet således inte 
vilket språk eleverna talar mest, i hurdana språkgrupper de umgås i på 
fritiden och om de anser sig själva vara svenskspråkiga. Detta är beklagligt, 

                                                 
4 Det finskspråkiga urvalet tillhör projektet ”Local Community and School as Sources of 
Trust and Social Support for Adolescents”, ett samarbetsprojekt mellan rättspolitiska 
forskningsinstitutet och Tammerfors Universitet som finansierats av Finlands Akademi. 
Det svenskspråkiga urvalet insamlande finansierades av rättspolitiska forsknings-
institutet.  
5 En mera utförlig presentation av frågeblanketten för FSRD 2004 finns i Obstbaum 
(2006) och Salmi & Kivivuori (2005). 
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eftersom ungdomar i svenskspråkiga skolor inte alltid kommer från helt 
svenskspråkiga hem. (Se bl.a. Lojander-Visapää 2001, 19).  

Skolan har emellertid en inverkan på elevens språktillhörighet. I 
forskningar har det framkommit att språkanvändningen och den språkliga 
identiteten hos tvåspråkiga elever, som går i en svenskspråkig skola, är 
annorlunda än hos tvåspråkiga elever, som går i en finskspråkig skola. 
(Lojander-Visapää 2001, 175 & 202–209.)6 Det är vanligt att man i 
skolforskningar, som gäller finskspråkiga och svenskspråkiga skolor, talar 
om skillnader mellan finskspråkiga och svenskspråkiga elever. (Se bl.a. 
Kannas, Brunell & Tynjälä 1995; Kestilä 2002). Detta görs också i den här 
undersökningen. 

 
 

3.3 Procentdiagram som deskriptiv metod 
Undersökningen koncentrerar sig på frågor om 18 olika brott och förbjudna 
handlingar: 1) att skolka från skolan, 2) att rymma hemifrån, 3) att köra 
utan körkort, 4) att klottra på väggar, 5) att skada skolans egendom, 6) att 
skada annan egendom, 7) att stjäla i butik eller kiosk, 8) att stjäla från 
skolan, 9) att stjäla hemma, 10) att köpa stulna varor, 11) att stjäla en bil, 
12) mobbning, 13) att delta i slagsmål, 14) misshandel, 15) att använda 
marijuana eller hasch, 16) att använda läkemedel som rusmedel, 17) att 
använda andra droger, 18) att köra motorfordon berusad. 

Prevalensen för ett brott anger andelen personer i gruppen som utfört 
den brottsliga handlingen åtminstone en gång under undersöknings-
perioden. Den deskriptiva analysen i den här undersökningen påbörjas med 
att man framställer procentdiagram, där prevalenserna för alla 18 
handlingar framställs, som en jämförelse mellan de finskspråkiga och de 
svenskspråkiga eleverna. Fördelningarna för brottsvariablerna framställs 
därmed enligt språkgrupp (jämför bl.a. Yli-Luoma 1997, 43).  

Skillnader beträffande antalet brott per individ utreds också. Dessutom 
jämförs språkgrupperna enligt våldsbrottens grovhet, de stulna varornas 
värde samt elevens alkoholpåverkan under brottsförövandet. 

I alla procentdiagram och tabeller framställs viktade värden. 
Skillnadernas statistiska signifikans testas med hjälp av Chi2 testet för 
oberoende (se bl.a. Nummenmaa et al. 1997, 117). Testet baseras på icke-
viktade korstabuleringar. Statistiskt signifikanta skillnader har i dia-

                                                 
6 Problematiken kring språklig tillhörighet och tvåspråkighet har diskuterats mycket och 
jag kommer inte här att gå in på den i detalj. T.ex. följande personer har belyst 
fenomenet: Lojander-Visapää (2001) och (1996), Rosenberg (1994), Sundberg (1989) 
Allardt & Starck (1989) och Allardt (1981) & (2000) Liebkind (1979). 



 12

grammen utmärkts med stjärna. Samma värden framställs som procent-
tabeller i Tabellbilaga 4 och Tabellbilaga 5. 

De svenskspråkiga skolorna i urvalet finns i Helsingfors, Övriga 
Nyland Vasa och det som tidigare var Åbo och Björneborgs län medan de 
finskspråkiga urvalet täcker i praktiskt taget hela Finland, med undantag av 
Åland. Detta är motiverat, eftersom största delen av den Finlandssvenska 
befolkningen är bosatt i endast vissa delar av Finland. För en kriminologisk 
analys kan detta dock medföra problem. Det är möjligt att den såkallade 
möjlighetsstrukturen är annorlunda i olika regioner. Det föreligger m.a.o. 
regionala skillnader i hur ”lätt” eller ”svårt” det är att utföra olika sorters 
brott beroende på områdets egenskaper, såsom befolkningsmängd, antalet 
butiker, e.d. Detta kan teoretiskt sett medföra regionala variationer i 
brottsbenägenheten. 

För att kontrollera om regionala skillnader var avgörande för resultaten, 
utfördes alla prevalensanalyser även så, att man jämförde språkgruppernas 
brottsprevalenser endast på de ”finlandssvenska områdena”. De områden 
där urvalet omfattade endast finskspråkiga elever lämnandes utanför 
analysen. Dessa analyser gav i stort sett likadana resultat gällande 
skillnaderna mellan språkgrupperna som analyserna som omfattade ett 
bredare finskspråkigt material. Analyserna för de ”finlandssvenska 
områdena” rapporteras därmed huvudsakligen inte i detta arbete. Endast 
gällande utförande av minst en handling under föregående år visade 
analyserna på olika resultat. Detta utreds närmare i kapitel 4.8. 



4 BROTTSLIGHET UNDER FÖREGÅENDE ÅR 

I Figur 2 framställs procentandelarna över brottsliga eller förbjudna 
handlingar under föregående år. Samma värden framställs skilt för pojkar 
och flickor i  Tabellbilaga 6. 
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Figur 2 Andelen elever som utfört åtminstone en handling under året före forskningen i 

finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Statistiskt signifikanta skillnader har 
utmärkts med stjärna. 

 
Andelen finskspråkiga förövare var större än andelen svenskspråkiga 
gällande sju handlingar. Skillnaden mellan språkgrupperna var stor 
gällande tre handlingar, nämligen att skolka från skolan, att stjäla från 
skolan samt misshandel. De finskspråkiga hade även klart oftare skadat 
annan egendom, köpt stulna varor, samt använt marijuana eller hasch.  

De svenskspråkiga eleverna skilde sig statistiskt signifikant från de 
finskspråkiga eleverna, så att andelen svenskspråkiga förövare var större 
än andelen finskspråkiga, när det gällde att köra utan körkort, att stjäla 
hemma och att köra motorfordon berusad. Skillnaderna i procentandelar 
gällande resten av handlingarna var inte statistiskt signifikanta. Andelen 
elever som utfört minst ett brott under föregående år är större i de 
svenskspråkiga skolorna än i de finskspråkiga.  

Många av de skillnader som förekommer i materialet är ganska små, 
fastän de är statistiskt signifikanta. Ändå är tendensen klar; de flesta 
handlingar utförs oftare i finskspråkiga skolor än i svenskspråkiga. Detta 
illustreras i Figur 3. Stapeldiagrammet visar prevalensdifferenser. Man har 
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subtraherat de finskspråkiga elevernas brottsprevalens från de 
svenskspråkiga elevernas. Om subtraktionen är negativ är handlingen 
allmännare bland finskspråkiga elever och stapeln ligger då på mittlinjens 
vänstra sida. Om subtraktionen däremot är positiv handlingen allmännare 
bland svenskspråkiga elever och stapeln ligger på mittlinjens högra sida. 
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Figur 3 Prevalensdifferensen för brott mellan i svenskspråkiga skolor och 

finskspråkiga skolor (%). 
 

Nedan analyseras handlingarna i den ordning som de förekommer i 
diagrammet och även på frågeblanketten. Gärningarna är löst grupperade 
under underrubrikerna enligt vilken typ av handling de representerar. 
Samtidigt rapporteras vissa siffror som hänför sig till brottens karaktär och 
brottets prevalensfördelning enligt kön. 

 
 

4.1 Skolk, rymning och körning utan körkort 
Skolk. Man frågade ungdomen om den någonsin varit borta från skolan en 
hel dag utan en orsak som skolan godkänner. Skolk är den vanligaste av 
alla 18 handlingar och var avsevärt vanligare i finskspråkiga skolor än i 
svenskspråkiga. Svenskspråkiga elever angav däremot oftare att de 
skolkade längre tider. I båda språkgrupperna anmälde 7,4 procent av dem 
som hade skolkat att rädsla för att gå till skolan inverkade lite eller ganska 
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mycket på att de höll sig borta.7 Eftersom skolk var vanligare i 
finskspråkiga skolor kan man därmed dra slutsatsen att en större andel 
elever skolkar för att de är rädda för att gå till skolan i de finskspråkiga 
skolorna. Flickorna skolkade oftare än pojkarna i båda språkgrupperna. 

Att rymma hemifrån. Man frågade efter om ungdomen varit borta 
hemifrån minst en natt utan tillstånd av sina föräldrar eller sin förmyndare. 
Finskspråkiga elever rymde hemifrån avsevärt oftare än svenskspråkiga 
elever. Flickorna rymde hemifrån oftare än pojkarna i båda språk-
grupperna.  

Körning utan körkort. Man frågade om ungdomarna hade kört bil eller 
motorcykel på en allmän väg utan körkort. Handlingen är den näst 
vanligaste av de 18 handlingarna. Att köra utan körkort är vanligare bland 
de svenskspråkiga ungdomarna än bland de finskspråkiga. Prevalenserna 
gällande att köra utan körkort kan vara aningen inexakta, eftersom det år 
1999 blev obligatoriskt att inneha körkort även för mopeder och 
ungdomarna kan ha svarat ”ja” på frågan även när det gällde 
mopedkörning, fastän rubriken gällde endast bil eller motorcykel.8 

 
 

4.2 Skadegörelser 
Klotter. Man frågade ungdomarna om de skrivit texter eller sprejat graffiti 
på väggar, i bussar på hållplatser, fönster eller andra liknande platser. 
Prevalensen var ungefär densamma i båda språkgrupperna. Det är dock 
svårt att avgöra hur allvarliga klotterskador prevalensvärdet representerar. 
Det är sannolikt att vissa ungdomar ansett klotter vara allt från mindre 
allvarligt klotter på skolbänkar eller toalettväggar till större 
graffitimålningar. Flickorna var aktivare än pojkarna gällande brottet i båda 
språkgrupperna.  

Att skada skolans egendom eller skolhuset. Handlingen var lika vanlig i 
båda språkgrupperna. Brottet var allmännare bland pojkarna. 

Att skada annan egendom. Handlingen var som enda typ av skade-
görelse allmännare i de finskspråkiga skolorna än i de svenskspråkiga.  

 
 

                                                 
7 Skillnaderna mellan språkgrupperna var inte här signifikanta, så jag anger en 
helhetsprocent för båda språkgrupperna. Samma princip tillämpas i hela detta stycke 
gällande skillnader som, inte är signifikanta. 
8 Enligt lagen ska personer födda under eller efter 1985 föra motorfordon endast när de 
fyllt 15 år och innehar tillhörande förarbevis. Vägtrafiklagen 64.1 § (116/1999).  
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4.3 Stölder 
Stöld i butik eller kiosk. Handlingen var lika allmän i båda språkgrupperna. 
I båda språkgrupperna var brottet även vanligare bland flickor än bland 
pojkar. Finskspråkiga och svenskspråkiga pojkar utförde handlingen lika 
ofta, men de finskspråkiga flickorna utförde handlingen lite oftare än de 
svenskspråkiga. 

Stöld i skolan. De finskspråkiga eleverna hade oftare stulit i skolan.  
Stöld hemma. De svenskspråkiga ungdomarna hade oftare än de 

finskspråkiga eleverna stulit hemma eller från den plats där de bor. 
Beteendet var lite allmännare bland flickorna i båda grupperna.  

Köp av stulen vara. De finskspråkiga eleverna angav oftare att de köpt 
något som de visste eller antog vara stulet, än de svenskspråkiga eleverna. 
Beteendet är avsevärt mycket vanligare bland flickor än bland pojkar. 

Att stjäla bilar. Brottet är lika ovanligt i båda språkgrupperna och utförs 
i de flesta fallen av pojkarna. Bilstöld utförs oftast i grupp. 

 
 

4.4 Mobbning och fysiskt våld 
Mobbning. Att mobba en annan ungdom i skolan eller på skolvägen var 
lika vanligt i båda språkgrupperna. Pojkarna angav avsevärt mycket oftare 
att de mobbat än flickorna i båda grupperna. 

Deltagande i slagsmål. Man frågade om ungdomen någonsin deltagit i 
ett slagsmål på en allmän plats. Handlingen var lika vanlig i båda 
språkgrupperna och avsevärt mycket vanligare bland pojkarna än bland 
flickorna i båda grupperna.  

Misshandel. Man frågade om ungdomen någonsin misshandlat någon. 
Handlingen var avsevärt mycket vanligare bland finskspråkiga elever än 
bland svenskspråkiga. Misshandel var vanligare bland pojkarna än 
flickorna.  

 
 

4.5 Rusmedelsbrott 
Bruk av marijuana eller hasch. Handlingen var vanligare bland finsk-
språkiga elever än bland svenskspråkiga. Skillnaden är 2,8 procentenheter, 
vilket är en mindre skillnad än den som bl.a. Kestilä kom till när hon 
analyserade skillnader mellan språkgrupperna i Helsingfors (se Kestilä 
2002).  
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7,2 procent av alla användare angav att de skaffat sig pengar på olagligt 
sätt för att kunna köpa marijuana eller hasch (det fanns inga signifikanta 
skillnader mellan språkgrupperna). Detta utgör endast 0,4 procent av hela 
populationen.  

Missbruk av läkemedel som rusmedel. Handlingen var lika vanlig i båda 
språkgrupperna. Hos största delen av ungdomarna i båda språkgrupperna 
innebar användandet en blandning av alkohol och läkemedel. Orsaken till 
användandet var lite oftare ”att pröva” eller ”för att ”ha roligt” bland 
svenskspråkiga elever än bland finskspråkiga elever. Andelen som ville 
”glömma något otrevligt” eller kände sig deprimerade var lite högre bland 
de finskspråkiga eleverna än bland de svenskspråkiga9. Man kan säga att 
prövningsaspekten var lite allmännare bland de svenskspråkiga eleverna än 
bland de finskspråkiga eleverna. 

Bruk av andra droger. Användning av andra droger än marijuana, 
hasch eller läkemedel var en lika ovanlig handling i båda språkgrupperna. 

Körning av motorfordon berusad. Denna handling var vanligare bland 
svenskspråkiga elever. Att köra berusad är en handling som är kraftigt 
könssegregerad så att pojkarna utfört den avsevärt mycket oftare. 

 
 

4.6 Minst en avvikande handling under föregående år 
Man konstruerade två olika sorters variabler för att undersöka hur många 
av eleverna som utfört åtminstone en handling under föregående år. Den 
ena variabeln innehöll alla 18 handlingar (alpha=0,6710). Den andra 
variabeln innehöll 16 handlingar (alpha=0,63) så att man inte inkluderade 
skolk och inte heller att rymma hemifrån. Motiveringen är att ingendera av 
dessa handlingar är straffbara enligt strafflagen11 . 

Över 60 procent av ungdomarna hade utfört åtminstone en av de 18 
handlingarna. Det fanns dock ingen statistiskt signifikant skillnad mellan 

                                                 
9 Cirka 49 procent av eleverna i de finskspråkiga skolorna som hade brukat läkemedel 
som rusmedel angav att orsaken till användandet var ”att pröva” eller ”för att ha roligt”. 
Samma andel bland de svenskspråkiga eleverna var 56 procent. Andelen som ville 
”glömma något otrevligt” eller kände sig deprimerade” var 37 procent bland de 
finskspråkiga eleverna och 32 procent bland de svenskspråkiga eleverna. 
10 Cronbachs alpha är ett mått på hur ”likadant” personer i forskningsmaterialet svarat på 
frågor som summerats till en variabel. För alpha värden kring 0,7 och högre anses 
frågorna vara tillräckligt likadana för att kunna summeras. (Se mera i Nummenmaa et al. 
1997.)  
11 Man kunde även här ha exkluderat mobbning från variabeln. Dock kan mobbning 
under vissa förutsättningar (t.ex. fysisk mobbning) vara straffbart enligt strafflagen. 
Därmed inkluderas mobbningen i variabeln. 
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språkgrupperna. (Stapeln för denna handling framställs således inte heller i 
stapeldiagrammen.) 

Över hälften av ungdomarna i båda språkgrupperna hade deltagit i 
någon eller några av de 16 olagliga handlingarna under föregående år. 
Delaktigheten var allmännare bland svenskspråkiga elever. Enligt tidigare 
analyser vet man att svenskspråkiga elever oftare har stulit hemma, kört 
utan körkort och kört motorfordon berusad. Det är sannolikt att en stor del 
av skillnaderna mellan språkgrupperna gällande utförande minst en av alla 
16 brott utgörs just av dessa tre handlingar. 

När man dessutom tog bort att stjäla hemifrån från variabeln (med 
motiveringen att handlingen kanske inte är så allvarlig) vände skillnaden 
för pojkarnas del. Andelen finskspråkiga pojkar som hade utfört någon av 
dessa 15 handlingar blev nu större än andelen svenskspråkiga pojkar. Att 
stjäla hemifrån verkar alltså stå för skillnaden mellan pojkarna. Dock är 
skillnaderna ytterst små. De finskspråkiga flickorna var hela tiden 
”snällare” oavsett om man inkluderade att stjäla hemifrån eller inte. 
 
 
4.7 Aktivt brottsbeteende 
Största delen av ungdomarna som angav sig ha utfört handlingar under 
föregående år hade utfört handlingen en eller två gånger. Trenden är 
liknande gällande alla 18 handlingar.12 Därmed har man valt att som aktivt 
brottsligt beteende beteckna sådant brottsbeteende där ungdomen angivit 
sig ha utfört handlingen oftare än tre (3) gånger. Andelen ungdomar som 
aktivt deltagit i förbjudet eller brottsligt beteende syns i Figur 4. 

                                                 
12 T.ex. av alla som hade stulit från skolan under föregående år uppgav 48 procent att de 
hade gjort det en gång, 18 procent uppgav 2 handlingar, 11 procent 4 handlingar och 4 
procent 5 handlingar. 
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Figur 4 Andelen elever i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor som utfört 

handlingarna oftare än tre gånger under föregående år. Statistiskt signifikanta 
skillnader har utmärkts med stjärna.  

 
När vi betraktar utförande av mer än tre handlingar under föregående år, 
gäller det att lägga märke till att procentandelarna är mycket lägre i båda 
språkgrupperna jämfört med prevalenserna i Figur 2. Att aktivt utföra 
handlingar är ovanligt i båda språkgrupperna. Det finns inte heller lika 
många statistiskt signifikanta skillnader mellan språkgrupperna när man 
jämför språkgrupperna enligt aktivt utförande av handlingarna. En orsak 
till detta är att antalet personer som utfört handlingar oftare än tre gånger är 
så litet att Chi2 testet, som baserar sig på skillnaden mellan erhållna och 
förväntade värden, inte visar på en signifikant skillnad. Dock urskiljer 
testet statistiskt signifikanta skillnader också gällande det aktiva 
brottsbeteendet. 

Vissa skillnader som fanns mellan språkgrupperna, gällande 
prevalenserna för minst en handling, kvarstår när man betraktar aktivt 
brottsbeteende. Dessa handlingar kan därmed antas vara speciellt typiska 
handlingar, som oftare utförs av endera språkgruppen. 

Aktiv delaktighet i skolk, rymning och deltagande i slagsmål samt 
misshandel och bruka av marijuana eller hasch var allmännare bland 
finskspråkiga elever. Det är även allmännare att skada egendom samt stjäla 
från skolan tre gånger eller oftare13.  

                                                 
13 Skillnaderna gällande skadegörelser och stöld från skolan hade ett p-värde som var 
bara lite högre än 0,05, och därför har jag valt att notera skillnaden, fastän den enligt 
strikt tolkning inte kan antas gälla i baspopulationen. 
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En intressant tendens gäller våldshandlingarna. Misshandel oftare än tre 
gånger under föregående år är, liksom utförandet av samma handling 
åtminstone en gång, allmännare bland de finskspråkiga eleverna. Dock 
fanns det inga skillnader när man betraktade deltagande i slagsmål minst en 
gång under föregående år. När man betraktar andelen elever som deltagit i 
slagsmål oftare än tre gånger under föregående år, är prevalensen nästan 
dubbelt så stor bland finskspråkiga elever som bland svenskspråkiga. 
Utgående från den här analysen kan vi anta att andelen aktiva förövare av 
våldshandlingar är större bland finskspråkiga elever än bland svensk-
språkiga. 

Skillnaden mellan språkgrupperna, gällande brott som hänför sig till 
körande av motorfordon, kvarstod endast gällande körning berusad när vi 
betraktade aktiv delaktighet i brott.  
 
 
4.8 Brottsbeteendets omfattning 
I föregående kapitel betraktades hur stora andelar av ungdomarna som 
utfört samma brott många gånger under föregående år. I det här stycket 
betraktas hur många av ungdomarna som deltar i många olika sorters brott. 
Utgångspunkten är att vissa ungdomar har hopat problembeteende, det vill 
säga har en bredare ”brottsrepertoar”. Deltagande i olika sorters brott har i 
den kriminologiska litteraturen kallats för brottsbeteendets variation, 
variety eller versatility (se bl.a. Kivivuori 2002, 33).  

Variety-variabler antas i kriminologisk litteratur ofta vara mera pålitliga 
än insidensvariabler. Det anses vara lättare att minnas om man överhuvud-
taget utfört handlingen, än att minnas hur många gånger man utfört den. 

Man får en mätare på omfattningen av individens brottsbeteende genom 
att summera dikotoma variabler för de olika handlingarna. I de ursprung-
liga dikotoma variablerna står värdet 0 för att inte ha utfört handlingen och 
värdet 1 för att ha utfört handlingen. Om en ungdom utfört tre typer av 
handlingar, till exempel skolkat från skolan, stulit från butiker samt rökt 
hasch, får denna värdet tre för omfattningsvariabeln. (Kivivuori 1997, 2.) 
Den variabel som här används är en summerad variabel som innehåller alla 
handlingar förutom skolk och rymning, med motiveringen att dessa aldrig 
är olagliga. Variabeln får värden mellan 0 och 16. (Se mera i Ring 2001a, 
62; Kivivuori). 
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Figur 5 Andelen niondeklassare som utfört 0, 1−2, 3−5 eller över fem av 16 brottsliga 

handlingar under föregående år bland finskspråkiga och svenskspråkiga elever. 
Alla skillnader var signifikanta på 1%:s nivå. 

 
Figur 5 illustrerar antalet ungdomar som utfört 0, 1−2, 3−5 och över 5 
brottsliga handlingar bland finskspråkiga och svenskspråkiga elever. Det 
finns en intressant tendens. Det verkar som om de finskspråkiga eleverna 
lite oftare uppvisar ett brett brottsbeteende (över 5 handlingar). En större 
andel finskspråkiga elever har dock inte utfört någon handling alls under 
föregående år. De svenskspråkiga uppvisar däremot ett relativt sett större 
antal elever som utfört mellan 1–5 handlingar14.  

                                                 
14 När man analyserade materialet så att man endast tog med de finskspråkiga och 
svenskspråkiga eleverna i Svenskfinland (såsom beskrevs på s. 12), blev resultaten 
gällande brottsbeteendets omfattning lite annorlunda. Skillnaderna mellan språk-
grupperna gällande kumulerat antal brott (minst fem) var likadant så att utförande av 
minst fem olika brott under föregående är var vanigare bland finskspråkiga elever. 
Däremot fanns det in denna analys inte någon skillnad mellan hur många som var helt 
återhållsamma från brott.  

Omvänt kan man säga att det resultat som vi fick, när vi jämförde språkgrupperna i 
hela Finland, om att svenskspråkiga elever oftare utförde åtminstone ett brott under året 
inte stämde när man jämförde ungdomar som endast bodde på samma områden. Detta 
stöder tankarna om att skillnaden mellan språkgrupperna gällande utförande av minst ett 
brott har att göra med regionala variationer i körningsbrott (landsbygdsbrott) och stöld 
hemifrån (stadsbrott). De regionala möjlighetsstrukturerna har alltså i detta fall betydelse 
för att det finns skillnader mellan språkgrupperna. Skillnader i skolornas kommun-
klassificering har enligt denna analys alltså betydelse för att utförande av något av de 14 
brotten är vanligare bland svenskspråkiga elever. 

 
 



 22

En större andel finskspråkiga elever är helt ”snälla”. Däremot uppvisar 
en större andel finskspråkiga elever även ett brett problembeteende. 
Skillnaderna i procentenheter är dock små. För över fem handlingar under 
föregående år är skillnaden mellan språkgrupperna tre procentenheter och 
för återhållsamhet är skillnaden fyra procentenheter. Därmed är eleverna i 
de olika språkgrupperna är mera lika än olika när vi jämför hur stort 
brottsbeteendets omfattning är. 

Kivivuori (2003) har kallad fenomenet, med att allt flera ungdomar är 
helt återhållsamma när det gäller brott och att en allt mindre del utför en 
allt större andel av brotten, för brottsbeteendets ”polarisering”. Enligt 
denna anlays som grund verkar det som om det jämförelsevis starkare finns 
två ”poler” i de finskspråkiga ungdomarnas brottslighet. Ungdomarna som 
kan grupperas att tillhöra den ena polen utför aktivt brott och de som tillhör 
den andra gör det inte alls. 

Bland de svenskspråkiga eleverna verkar brottsbeteendet däremot vara 
mera jämt ”fördelat”. En större del av eleverna hade utfört något eller 
några brott under föregående år. Relativt färre uppvisar dock omfattande 
problembeteende. Dock finns det en pol som uppvisar omfattande 
problembeteende också bland svenskspråkiga elever, men denna pol är 
jämförelsevis mindre.15 

Eftersom språkgrupperna uppvisar olika typer av brottsbeteende är det 
sannolikt att det brottsbeteende som är vanligare bland finskspråkiga elever 
förorsakas av andra faktorer än det brottsbeteende som är vanligare bland 
svenskspråkiga elever. 

 
 

4.9 Brottens karaktär 
Prevalensvärden berättar inte mycket om hur allvarliga brotten är. Fastän 
prevalensvärdena visar på liknande värden för språkgrupperna kan det t.ex. 
hända att brottens karaktär är olika. Det är därför motiverat att kartlägga 
olika drag hos brotten. 
 
 

                                                 
15 Kivivuori använder begreppet polarisering för att beskriva förändringar under en 
längre tid. Enligt hans undersökningar föreligger en tendens att allt fler ungdomar tillhör 
en grupp som aktivt utför brott, medan en allt större grupp är helt återhållsamma än förr. 
(Se mera i Kivivuori 2003). I föreliggande undersökning används begreppet däremot för 
att syfta på att det starkare finns två poler – aktiva – och passiva brottsförövare bland de 
finskspråkiga, jämfört med de svenskspråkiga. 
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De stulna varornas värde 
Man bad ungdomarna minnas eller uppskatta värdet på den vara eller 
pengarna som de stal senast gällande stöld från butik eller kiosk, stöld från 
skolan och stöld hemifrån. När det gällde köp av stulen vara frågade man 
vad varan kostade när den köptes och vad ungdomen ansåg varans verkliga 
värde vara. Resultaten för jämförelsen syns i Tabellbilaga 7. 

Huvudresultaten för jämförelsen mellan språkgrupperna är två. För det 
första finns det inte mycket skillnader när det gäller den stulna varans 
värde mellan språkgrupperna. Den enda skillnaden som är nästan 
signifikant gäller medelvärdet på den vara som stjäls i butik eller kiosk 
(p=0,063). Medianen visar dock att värdet på det stulna är det samma i 
båda språkgrupperna nästa i alla avseenden.  

För det andra är det i båda språkgrupperna oftast fråga om ganska små 
stölder. När det gällde köp av stulna varor köpte ungdomarna i båda 
språkgrupperna bland annat tobak, alkohol, elektronik och märkesvaror. 

 
 

Våldsbrottens grovhet  
Mobbningens art var oftast psykisk i båda språkgrupperna. 30 procent av 
eleverna i båda språkgrupperna angav dock att den senaste mobbnings-
gången var antingen endast fysisk eller både fysisk och psykisk. Gällande 
detta framkom inga skillnader mellan språkgrupperna.  

Gällande misshandelns art förelåg det inte heller statistiskt signifikanta 
skillnader mellan språkgrupperna. Ungefär 24 procent av dem som uppgav 
att de misshandlat i båda språkgrupperna uppgav att misshandeln 
resulterade i att offret behövde någon form av läkarhjälp.  

Finskspråkiga elever angav oftare att det senaste slagsmålet resulterade 
i fysiska skador (se Tabell 1). I kapitel 4.4 konstaterades att slagsmål utförs 
av en ungefär lika stor andel elever i båda språkgrupperna. Det verkar dock 
som om slagsmålen bland finskspråkiga elever lite oftare vore allvarliga.  

 
Tabell 1 Huruvida det senaste slagsmålet under föregående år resulterade i skador och 

skadans art enligt eleven (%) 

Skadans art Finska Svenska
Ingen skada 34 42
Egendomsskador 3 4
Personskador 50 27
Vet ej 14 27

100 100
N 590 117

Chi 2 =21,37 2 ; df=3; p<0,001

Skolans språk

 



5 ORSAKER TILL SKILLNADERNA  

Ovan beskrevs brottsbeteendet hos elever i svenskspråkiga skolor jämfört 
med elever i finskspråkiga skolor. I forskningens intresse ligger, förutom 
att beskriva skillnader mellan språkgrupperna, även att utreda vad dessa 
skillnader beror på. Orsaker till skillnaderna söktes genom förklarande 
analyser. Som forskningsmetod användes logistisk regressionsanalys (se 
mera i bl.a. Aitkin 1985).  

Man analyserade närmare fyra typer av brott som kan anses vara 
speciellt betecknande för språkgrupperna, nämligen: Misshandel, omfat-
tande brottsbeteende, körning av motorfordon i berusat tillstånd samt 
utförande av minst en handling under föregående år16.  

I dessa analyser användes ett teoretiskt perspektiv som utgick från det 
sociala kapitalets teori. Man testade även inverkan av variabler som hänför 
sig till elevens strukturella och individuella förhållanden såsom skolans 
kommun, familjens typ (kärnfamilj eller icke kärnfamilj) eller familjens 
ekonomiska status. Dessutom testades två variabler som har att göra med 
elevens eget handlande. Dessa är elevens alkoholbruk och elevens 
skolframgång. Man kan säga att dessa variabler ”finns” på individnivå 
medan de andra ”finns” på regionnivå. Denna forskningsrapport berör 
resultaten från den förklarande analysen på en allmän nivå.17 

 
 

5.1 Det sociala kapitalet 
Ovan noterades att finlandssvenskarnas positiva avvikelse ofta i 
forskningar binds samman med ett högre socialt kapital eller kontroll och 
att högt socialkapital och hög social kontroll anses ha samband med en 
mindre benägenhet att utföra brott. I de förklarande analyserna testades 
följaktligen om skillnader i socialt kapital kunde förklara skillnaderna i 
språkgruppernas brottsbeteende.  

James Coleman (1988) definierar socialt kapital genom vad det 
åstadkommer. Det sociala kapitalet är sociala relationer mellan individer 
och grupper som möjliggör handlingar för individerna, vilka inte vore 
möjliga att nå om kapitalet inte fanns. Exempelvis kan det vara frågan om 
att nå en arbetsplats. (Ibid., 98.) 

                                                 
16 Det finns dock många viktiga skillnader mellan språkgrupperna som på grund av 
utrymmesbrist inte analyserades i undersökningen. I framtida undersökningar vore det 
viktigt att analysera även återstoden av skillnaderna genom förklarande analys. 
17 Läs mera om de förklarande analyserna och variablerna i Obstbaum (2006). 
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Sociala band eller social kontroll anses ofta vara en del av det sociala 
kapitalet (Kivivuori & Salmi 2006; Coleman 1988, 103; Sampson & Laub 
1993; Nilsson 2001, 134). Den grundläggande tanken i kontrollteorierna är 
att människor låter bli att begå brott eftersom social kontroll hindrar dem 
från det. Travis Hirschis (1969) berömda ”social bond” teori om avvikelser 
är den mest omfattande och mest inflytelserika kontrollteorin. Enligt teorin 
uppstår avvikande uppförande när en individs sociala band (bonds) till 
samhället är svaga eller brutna (Akers 2000, 99; Hirschi 1969, 16). 

Ett högt socialt kapital har ansetts ha samband med lägre delaktighet i 
brott (se bl.a. Wright et al. 2001; Nilsson 2001; Salmi 2005). Salmi (2005) 
har även funnit att det sätt som man i FSRD 2004 definierade högt socialt 
kapital hade ett starkt samband med ett lägre brottsbeteende, när det gällde 
att skilja på finskspråkiga elever som hade hög respektive låg brottsrisk18.  

Tillit (trust) är ett av de viktigaste elementen i teorin om det sociala 
kapitalet (Paxton 1999, 98–99; Coleman 1990, 306; Putnam 1993, 170). 
Hög tillit har ansetts ha en hämmande inverkan på brottsbeteende. FSRD 
möjliggjorde en mätning av tillit genom en frågehelhet där man kartlade 
hur väl ungdomen anser sig kunna lita på andra människor samt tror på 
andras uppriktighet (alpha=0,55).  

Coleman ansåg att de sociala band som barnets föräldrar har till barnets 
kompisar var en viktig del av det sociala kapitalet. Detta kallar han för 
föräldrarnas sociala tillslutning (closure) (Se Coleman 1988, 107; 1990, 
593). Föräldrarnas sociala tillslutning mättes med en variabel där man 
frågade hur ofta elevens föräldrar tillbringar tid med föräldrarna till elevens 
kamrater. 

Man testade även inverkan av variabler som hänför sig till hur eleven 
upplever social kontroll och socialt stöd av sina föräldrar.  

Grannskapets kontroll mättes av tre frågor där man utredde huruvida 
personer i grannskapet skulle anmärka över olika sorters opassande 
uppförande hos eleven (alpha=0,65).  

En annan helhet av frågor gällde elevens uppfattning om lärarnas 
kontroll över eleverna (alpha=0,66) och hur väl lärarna stöder eleverna 
(alpha=0,78).  

De svenskspråkiga ungdomarna uppvisade högre socialt kapital 
gällande de flesta mätare. Ett undantag var att de finskspråkiga eleverna 
upplevde mera kontroll och stöd från sina lärare. Högt socialt kapital 
föranledde även hos båda grupperna lägre brottsbeteende. Man fann dock 
                                                 
18 Ungdomars sociala kapital skapas enligt Coleman (1990) främst i familjen och i 
skolan. I undersökningen testades följaktligen variabler som berör familjen och skolan 
har samband med att finskspråkiga och svenskspråkiga elever uppvisar olika mängder 
brottsbeteende. Frågorna som variablerna baserar sig på finns i Tabellbilaga 10. 
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att skillnader i socialt kapital inte just förklarade varför det fanns 
skillnader mellan finskspråkiga och svenskspråkiga elevers brottsnivåer i 
de fyra undersökta handlingarna. 

 
 

5.2 Varför är misshandel och omfattande brottslighet  
vanligare bland finskspråkiga elever? 

I undersökningen analyserades närmare två typer av brottsbeteende som 
var allmännare bland finskspråkiga elever. Dessa var misshandel och 
omfattande brottsbeteende (utförande av minst fem olika handlingar under 
föregående år). Båda handlingarna representerar allvarligt problembeteen-
de. Skillnaden mellan språkgrupperna gällande misshandel var dessutom 
stor. 

Skillnaden i språkgruppernas misshandelsprevalens kunde delvis 
tillskrivas skillnaden i strukturella och individrelaterade variabler såsom 
flyttning från boningsort till annan, skolans storlek, skolans läge i olika 
typers kommuner (stad, tätort eller landsbygd), familjens struktur samt 
elevens skolframgång och alkoholbruk. Skillnaderna i graden av socialt 
kapital och social kontroll hade endast ringa betydelse för skillnaderna i 
språkgruppernas brottsbeteende. Dock verkade det som om beaktandet av 
skillnaderna i socialt kapital hade ett samband med hur stark de strukturella 
och individrelaterade variablernas betydelse för skillnaden mellan språk-
grupperna blev. 

Vissa strukturella variabler hade annorlunda inverkan beroende på 
handlingen. Att flytta ofta hade betydelse för att de finskspråkiga eleverna 
oftare utför misshandel. Däremot verkar körning berusad utföras oftare i 
svenskspråkiga skolor därför att man aldrig flyttat.  

Den ekonomiska situationen hade just ingen effekt på sambandet 
mellan brottsbeteendet och språket när man lade in det efter att man 
kontrollerat för det sociala kapitalet och andra faktorer.  

 
 

5.3 Varför är körning berusad och utförande av minst  
ett brott vanligare bland svenskspråkiga elever? 

Finskspråkiga elever körde mera sällan motorfordon berusade och hade en 
lägre risk än de svenskspråkiga eleverna att utföra åtminstone ett brott 
under föregående år. Denna skillnad förklarades till en stor del av vilken 
typ av kommun skolan låg i och hur stor skolan var. Dessutom inverkade 
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elevens alkoholbruk. Lärarnas kontroll och stöd hade en direkt effekt på att 
finskspråkiga mera sällan uppvisade handlingarna i fråga19.  

Körning berusad utförs oftare på landet och i tätorter, där de 
svenskspråkiga skolorna låg jämförelsevis oftare. Utförande av minst en 
handling var däremot allmännast i tätorterna. Skolans kommunklassifi-
cering var är den viktigaste faktorn som har samband med körande 
berusad, vid sidan av alkoholbruket. 
 
 
5.4 Synpunkter angående den förklarande analysen 
Brottsbeteende är ett mångfasetterat problem. Det är lätt att samtycka med 
till exempel påståenden som att våldsbeteende är ett annorlunda fenomen 
än egendomsbrott. Därmed är det lätt att även anta att olika typer av brott 
förorsakas av olika faktorer. (Halpern 2005, 113–114; Kivivuori 2003, 
68−69; Anttila & Törnudd 1983, 77−113.) Svenskspråkiga niondeklassare 
var ”specialiserade” på en viss typ av brott (typiskt körningsbrotten). Bland 
finskspråkiga elever var däremot en annan typ av brott överrepresenterade 
(kumulerat brottsbeteende och våldsbrott). Det brottsbeteende som var 
vanligare bland finskspråkiga elever hade, enligt undersökningen, samband 
med andra faktorer än den typ av brottsbeteende som var vanligare bland 
svenskspråkiga elever.  

I följande stycke ges korta kommentarer till olika faktorer som verkar 
ha betydelse för att det finns skillnader mellan finskspråkiga och 
svenskspråkiga ungdomars brottsnivåer. 
 
 
Sociala band till hemorten 
Flyttning kan antas mäta sociala band till hemorten. Att flytta ofta hade ett 
samband med de finskspråkiga elevernas höge risk att misshandla och att 
delta i omfattande brottsbeteende. Detta fenomen kan man lätt förstå 
gentemot teorin om sociala band. Att ha svaga sociala band till hemorten 
(att flytta ofta) hade alltså ett samband med de finskspråkiga elevernas 
högre brottsbeteende.  

Starka band till hemorten ökade däremot risken för att köra berusad, 
vilket var allmännare band svenskspråkiga elever. Att starka sociala band 
                                                 
19 Effekten av lärarnas kontroll och stöd gick dock ”igenom” de strukturella eller 
individrelaterade variablernas inverkan, vilkas effekt var ringa. Detta syntes i och med 
att effekten av lärarkontrollen och stödet ökade när man kontrollerade för de strukturella 
och individrelaterade variablerna. 
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till hemorten innebär även negativa aspekter tangerar det som Portes 
(1998) kallar för negativt socialt kapital. De svenskspråkiga elevernas 
starka band (till bonigsorten) är en god egenskap som även kan få negativa 
följder. 
 
 
Sociala och individrelaterade faktorer 
Att den sociala kontrollen endast förklarar en del av brottsvariationen är 
inte ett ovanligt resultat. Strukturella och individrelaterade variabler har i 
denna och i många andra undersökningar ansetts spela en större roll för 
brottsbeteendet utformning. Flera undersökningar tyder även på att 
variabler som har att göra med attityder till brott eller kamraternas inverkan 
kunde ha en stor inverkan (se bl.a. Ring 1999; Salmi 2005 & 2004).  
 
 
Skolans storlek och kommunens typ 
Strukturella och individrelaterade variabler hade i undersökningen en 
starkare betydelse för brottsbeteendet än det sociala kapitalet och den 
sociala kontrollen. Speciellt skolans storlek och skolans läge antingen i 
stad, i tätort eller på landsbygden (kommunklassificering) hade en stark 
inverkan. 

Sociologisk och kriminologisk forskning har i allmänhet visat att det 
begås flera brott i städer än på landsbygden (Tuominen 1999). Att 
finskspråkiga skolor oftare fanns i städer hade en liten betydelse för att där 
oftare förekom misshandel. En förklaring är den att den sociala kontrollen 
försvagas när urbaniseringsgraden ökar och sannolikheten för att obekanta 
människor möts ökar. I städer och på landsbygd förekommer olika typers 
brott och speciellt våld på allmän plats är vanligare i städer (Wikström 
1999, 191; Mallén 2005, 73). 

Att svenskspråkiga skolor oftare fanns i tätorter och på landsbygden 
hade en starkare betydelse för dem, av de analyserade handlingarna som 
var allmännare i svenskspråkiga skolor, än för de handlingar som var 
allmännare i finskspråkiga skolor. Speciellt för körning berusad var det 
däremot avgörande att de svenskspråkiga skolorna oftare fanns i tätorter 
och på landsbygden där körningsbrott är vanligare (jfr Kivivuori 1997, 83). 
Olika typer av brott begås i olika typers omgivningar. Det sätt som denna 
undersökning tog i beaktande språkgruppernas spridning i olika kommun-
typer hade en stor betydelse för skillnaderna mellan språkgrupperna men 
förklarade dem ingalunda helt. 
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Den svenskspråkiga skolans mindre storlek hade dock inte en 
minskande inverkan på de av de analyserade handlingstyperna, som oftare 
utfördes bland svenskspråkiga ungdomar, nämligen körning berusad och 
utförande av minst ett brott under föregående år. Däremot utfördes dessa 
handlingar oftare i de näst största skolorna, som oftare var svenskspråkiga. 
De handlingar som svenskspråkiga ungdomar utför oftare är väldigt 
annorlunda till sin natur än de som finskspråkiga ungdomar oftare utför. 

 
 

Våldsbeteendets många ansikten 
Våldshandlingar var allmännare bland finskspråkiga elever både när vi 
analyserade delaktighet minst en gång under föregående år och aktivare 
delaktighet. Våldshandlingarna bland finskspråkiga elever resulterade 
oftare i fysiska skador.  

Salmi (2004) påpekar, att både forskare och ungdomar ser skillnad 
mellan allvarligare former av våld och lekfulla slagsmål (play-fighting). 
(Se även Smith, Bowers, Binnie & Cowie 1993.) Salmi fann i sin 
forskning, där man intervjuade 12–13 åringar om våldsbeteende, att barnen 
ibland engagerades i lekfulla slagsmål, som deltagarna och även vuxna 
som ser på, identifierar mera som lek och mindre som allvar. Ungdomarna 
identifierade även en tendens där aggressiviteten i det våldsamma 
beteendet växte när graden av närhet i kamratförhållandet avtog. (Salmi 
2004, 102–104.) Det verkar som just den allvarligare typen av våld skulle 
förekomma allmännare bland finskspråkiga elever. Detta borde dock 
undersökas närmare. 

I flera forskningar har det framkommit regionala skillnader inom landet 
i det finska våldet (se bl.a. Sirén 2003). Att de finskspråkiga skolorna 
oftare var större och att de oftare fanns i större städer inverkade lite på att 
det förekom mera misshandel bland de finskspråkiga skolornas elever. 
Skillnaderna mellan språkgrupperna försvinner dock inte när man 
kontrollerar för skolans kommuntyp. 

Att skolans större storlek har en betydelse för att det förekommer 
våldsamt beteende är förenlig med tanken om social disorganisation som 
inträffar i större enheter och i storstäder (Hagan & McCarthy 1997).  

Det är också möjligt att olika umgängen har olika kulturer. Nisbeth & 
Cohen (1996) har jämfört våldsbrottsligheten i Nordamerikas norra och 
södra delstater. De såg att söderns aggressiva beteende bottnade i vad de 
kallade för hederskultur. Våld var ett sätt för männen i södern att 
upprätthålla ett anseende om att vara tuff (ibid., 80–85.). Kulturella 
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skillnader är en möjlighet för förklaring till skillnaderna mellan språk-
grupperna, speciellt när det är frågan om alkoholrelaterat våldsbeteende.  

 
 

Körningsbrott – landsbygd och fart 
I undersökningen var körning utan körkort och körning under alkohol-
påverkan allmännare bland svenskspråkiga elever. Bilstöld var lika 
ovanligt i båda språkgrupperna. 

Enligt Kivivuori inträffar körningsbrott typiskt på landsbygden 
(Kivivuori 1997, 83). Finlandssvenska ungdomars körning berusad 
förklarades, även i den här forskningen, delvis av att handlingen utförs i 
invanda landsbygds- och tätortskommuner. Beskrivningen karaktäriserar 
de svenskspråkiga eleverna oftare än de finskspråkiga. 

Kivivuori har, utgående från FSRD 1996, klassat körningsbrott att 
tillhöra en dimension av ungdomsbrottsligheten som han kallar för fart och 
våld. Enligt Kivivuori förekommer körningsbrott och våldshandlingar ofta 
tillsammans. (Kivivuori 1997, 36–38.) I föreliggande undersökning var 
dock körningsbrotten allmännare bland svenskspråkiga elever men 
våldsbrotten var vanligare bland finskspråkiga elever. Dessa brott som i 
den finskspråkiga undersökningen 1996 korrelerar starkt visar på starka 
prevalensskillnader mellan språkgrupperna. Utgående från analyserna som 
gjorts i den här undersökningen kan man dock inte säga att våldsbrott och 
körningsbrott inte också i den svenskspråkiga populationen delvis skulle 
förekomma tillsammans. Detta borde man undersöka vidare. När det gällde 
våld och fart som summerad variabel förekom det nämligen inga regionala 
skillnader i Kivivuoris undersökning (ibid., 38).  

Vad det är i tätorterna och landsbygden som förorsakar beteendet oftare 
är svårt att säga. En möjlighet är att landsbygden och tätorterna är platser 
där avstånden är större och det är allmänt att använda sig av olika slags 
motorfordon. Enligt denna tolkning är orsakerna till berusat bilbeteende 
liknande hos båda språkgrupperna och skillnaderna mellan språkgrupperna 
uppkommer, eftersom svenskspråkiga skolor oftare finns på landsbygden 
och i tätorterna. 

Det är sannolikt att aktivt beteende där eleven utför körnigsbrott ofta är 
annorlunda än sporadiskt utförande av brottet. Vaaranen har etnografiskt 
forskat i pojkars riskfyllda bilbeteende. Enligt undersökningen var riskfyllt 
körning någon som pojkarna ägnade sig åt varje vecka (Vaaranen 2004, 
15). Skillnaden mellan språkgrupperna kvarstod i viss mån när man i detta 
arbete betraktade aktiv delaktighet i körning berusad men skillnaden 
försvann gällande körning utan körkort.  
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Körningsbrotten utförs i föreliggande ndersökning typiskt av pojkar i 
båda språkgrupperna. Vaaranen målar upp en bild av pojkars riskfyllda 
bilbeteende som utförs för att hävda sig i kamratgruppen. Dålig 
skolframgång och dålig egen ekonomi hos förövaren hade ett samband med 
beteendet. (Ibid., 40–43.) I min undersökning hade den ekonomiska 
situationen inget samband med körning berusad, när den mättes som 
familjens ekonomiska situation. Dålig skolframgång hade ett samband men 
det förklarade inte varför handlingen var vanligare bland svenskspråkiga 
elever. 
 



6 ALKOHOLBRUKETS INVERKAN  

I samband med frågorna om 14 olika gärningar ställde man även frågan om 
huruvida ungdomen var påverkad av alkohol vid utförandet av 
handlingen20. I Figur 6 framställs resultaten för de 14 brottsliga handlingar 
som rimligtvis kunde utföras under alkoholpåverkan. 
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Figur 6 Alkoholpåverkan under utförande av handlingar bland finskspråkiga och 

svenskspråkiga niondeklassare. Statistiskt signifikanta skillnader har utmärkts 
med stjärna. 

 
Finskspråkiga elever var oftare påverkade av alkohol under utförande av 
handlingar än svenskspråkiga elever. Skillnaderna var signifikanta för stöld 
från butik eller kiosk, deltagande i slagsmål, misshandel, stöld hemifrån 
samt körning utan körkort.  

Intressant här var att handlingarna körning utan körkort och att stjäla 
hemifrån, båda hörde till de tre handlingar vilkas prevalenser var högre 
bland de svenskspråkiga eleverna. Alkoholen verkar inte spela lika stor roll 
gällande dessa brott för elever i den svenskspråkiga skolorna som eleverna 
i de finskspråkiga. Svenskspråkiga stjäl alltså oftare hemifrån och kör 
oftare utan körkort, men är mera sällan alkoholpåverkade under handlin-
garna. Vid stöld hemifrån var alkoholpåverkan dock ganska ovanligt i båda 
språkgrupperna. 

                                                 
20 Svarsalternativen var ”nej” ”ja, lite” och ”jag var berusad”. Jag har här slagit samman 
de två sista svarskategorierna. Man gjorde alltså skillnad mellan huruvida alkoholen 
finns med i gärningen eller inte. 
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Vid misshandel var skillnaderna mellan språkgrupperna stora när det 
gällde alkoholpåverkan. Misshandel och deltagande i slagsmål var 
gärningar, gällande vilka vi ovan analyserade att det förekommer en större 
andel handlingar med fysiska skador bland finskspråkiga elever än bland 
svenskspråkiga. Alkoholen kan kanske inverka på att det blir mera fysiska 
fall bland finskspråkiga. Dock är detta en spekulation som man inte kan 
verifiera med den här typens bivariata analys. 

 
 

6.1 Misshandel och alkohol 
Gällande misshandel utfördes härmed en ytterligare analys. I Figur 9 syns 
en intressant tendens gällande misshandel. Om man ”tar bort” den miss-
handel som bland finskspråkiga ungdomar utförs under alkoholpåverkan 
finns det just ingen skillnad mellan språkgruppernas misshandels-
prevalenser (detta visar den gråa delen av stapeldiagrammet). Gällande 
misshandel kan man alltså säga att det är just alkoholens närvaro i 
brottsituationen som gör att det finns en skillnad mellan språkgrupperna. 
Misshandel var den enda av de analyserade handlingarna där alkohol-
påverkan spelade en stor roll för skillnaden mellan språkgrupperna. 
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Figur 7 Delaktighet i misshandel under föregående år enligt alkoholpåverkan och 
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6.2 Alkoholrelaterade brott eller livsstil? 
Alkoholbruk verkade enligt föreliggande analyser vara betydelsefull för 
skillnaden i språkgruppernas brottsbeteende. Det är en intressant fråga 
huruvida den avgörande faktorn för alkoholbrukets betydelse för 
skillnaderna är alkoholbrukets närvaro i brottssituationen, eller om det är 
frågan om en livsstil som präglas av alkoholbruk och även andra avvikande 
aktiviteter.  

Ovan har vi konkluderat att alkoholbruket oftare är närvarande i brott 
bland finskspråkig elever. I detta kapitel ser vi på brottsbeteendets 
prevalens enligt hur ofta eleven över huvudtaget använde alkohol.  

Figurerna visar andelar av eleverna i de olika språkgrupperna, som gjort 
sig skyldiga till brotten som analyserades genom logistisk regressions-
analys, enligt hur ofta de använder alkohol. (Se mera i Obstbaum 2006.)21  

Chi2=745,4; df=7;p>0,001
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Figur 8 Delaktighet i åtminstone fem handlingar under föregående år enligt alkohol-

bruksfrekvens och språkgrupp (%) 
 
 

                                                 
21 Den logistiska regressionsanalysen visade på en såkallad interkationsverkan mellan 
elevens språk och alkoholbruket. Alkoholbrukets betydelse för delaktighet i misshandel 
och minst fem olika handlingar under föregående år var starkare för finskspråkiga elever 
än för svenskspråkiga. Svenskspråkiga elever brukade oftare alkohol, men alkoholbruk 
hade inte en lika stor betydelse för deras delaktighet i brottsbeteende. (Obstbaum 2006, 
69–72.) 
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Chi2=1067; df=7; p>0,001
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Figur 9 Misshandel under föregående år enligt alkoholbruksfrekvens och språkgrupp (%) 
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Figur 10 Körning berusad under föregående år enligt alkoholbruksfrekvens och 

språkgrupp (%)  
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Chi2=1067,6; df=7; p>0,001
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Figur 11 Delaktighet i minst en handling under föregående år enligt alkoholbruks-

frekvens och språkgrupp (%) 
 
Ur figurerna framgår att finskspråkiga elever som aktivt22 brukar alkohol, 
oftare gör sig skyldiga till de av de analyserade brotten som var vanligare 
bland finskspråkiga elever (nämligen misshandel och delaktighet i mins 
fem olika brott under föregående år) jämfört med svenskspråkiga elever 
som brukar alkohol lika ofta. Skillnaden mellan språkgruppernas 
delaktighet i misshandel eller minst fem olika brott under föregående år, 
enligt aktivt alkoholbruk, är tjugo procentenheter. Även mindre frekvent 
alkoholbruk har ett starkare samband med dessa typer av brottsligt 
beteende bland finskspråkiga elever än bland svenskspråkiga elever. 

Gällande utförande av de av de ovan analyserade handlingarna som var 
vanligare bland svenskspråkiga elever finns det inte lika stora skillnader i 
elevernas alkoholbruksfrekvens. De svenskspråkiga elever som var 
delaktiga i minst en handling, hade lite oftare även använt alkohol. 
Skillnaderna var dock endast några procentenheter.  

Alkoholbruk en gång i veckan eller oftare innebär dock en större risk 
för körning berusad bland finskspråkiga elever än bland svenskspråkiga 
elever. Häftigt alkoholbruk verkar inte vara den avgörande faktorn för att 
de svenskspråkiga eleverna oftare kör berusade. Andra faktorer är 
avgörande för skillnaden och dessa har utretts i föregående kapitel. Dock är 
körning berusad är ett specialfall, eftersom handlingen i sig förutsätter 
alkoholbruk. 

                                                 
22 Åtminstone en gång i veckan. 
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Tabellbilaga 8 visar att finskspråkiga elever använder alkohol aningen 
mera sällan än eleverna i de svenskspråkiga skolorna. Ändå förekommer 
alkoholbruk tillsammans med brottsbeteende oftare bland finskspråkiga 
elever, än bland svenskspråkiga, när det gäller misshandel och omfattande 
brottsbeteende. Man kan anta att det inte är alkoholbrukets frekvens som 
har inverkan på de finskspråkiga skolornas annorlunda brottsbeteende. Det 
verkar snarare som om brottsbeteende oftare förekommer hos finskspråkiga 
elever som använder mycket alkohol.23 

 
 

6.3 Teorier om alkohol 
Man har i tidigare forskningar märkt en liknande tendens där de 
svenskspråkiga ungdomarna använder mera alkohol, men att alkoholbruket 
inte har lika grava följder som hos de finskspråkiga ungdomarna. Kannas et 
al. (1995) har funnit att svenskspråkiga elevers självupplevda hälsa är 
bättre än de finskspråkiga ungdomarnas, fastän de svenskspråkiga 
elevernas använder i medeltal mera alkohol. I Kestiläs (2002) under-
sökning som berörde ungdomar i Helsingfors, använde finskspråkiga och 
svenskspråkiga elever alkohol lika ofta. Finskspråkiga elever drack sig 
dock oftare berusade. Svenskspråkiga elever var negativare inställda till 
alkoholmissbruk än de finskspråkiga.  

Det hade även i den här undersökningen varit intressant att se efter 
huruvida det är just berusning som är den avgörande faktorn i att 
alkoholbruket inverkar på olika sätt. I de förklarande analyserna användes 
en variabel som mätte endast alkoholbruksfrekvensen och inte gjorde 
skillnad mellan hur berusad ungdomen var24. 

Ahlström et al. (1996) identifierar tre olika typer av ungdomars 
rusmedelsbruk. Forskningen visar att olika typer av alkoholbruk medför 
olika typer av följder och det är inte enbart alkoholbrukets frekvens eller 
berusningsgrad som har betydelse för följderna. Lika mycket betydelse har 
den övriga aktivitet och de betydelser som har att göra med alkoholbruket i 
fråga. Alkoholbruket kan alltså medföra brottsligt beteende men gör det 

                                                 
23 Variabeln för alkoholbruk i detta kapitel är den samma som användes i den logistiska 
regressionsanalysen (se mera i Obstbaum 2006). Analysen i detta kapitel visar dock 
endast att personer som brukar alkohol oftare, också oftare deltar i brottsligt beteende. 
Analysen säger inget om orsaksförhållandena mellan variablerna. Den logistiska 
regressionsanalysen gav dock stöd för tanken om att alkoholbruket har en komplex 
betydelse för skillnaden mellan språkgruppernas brottsbeteende. 
24 Detta berodde på att man i de förklarande analyserna också använde summerade 
variabler, som även innehöll sådana typer av brott som inte rimligtvis kunde utföras 
under alkoholpåverkan, eller där alkoholpåverkan ingick i själva brottet. 
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inte nödvändigtvis. Ofta talar man om en kumulering av riskfaktorer, där 
förekomsten av alkoholbruk har att göra med livsstilsfaktorer, som 
tillsammans har att göra med avvikande beteende (se bl.a. Ring 1999; 
Salmi 2005).  

Alkoholen har för ungdomar ett samband med att råka ut för problem 
med föräldrar, kamrater och även polisen (Ahlström 1994, 180). Alkohol-
bruk hos vuxna har ett starkt samband med brott (se bl.a. Sirén 2005).  

Lehti och Kivivuori har jämfört de nordiska länderna med hänseende 
till statistiken över dödligt våld. Finland leder statistiken i de nordiska 
länderna med över dubbelt så många dödliga våldsbrott. Denna skillnad till 
de övriga nordiska länderna utgörs, enligt Lehti och Kivivuori nästan 
enbart av de brott som i Finland utförts under alkoholpåverkan. (Lehti & 
Kivivuori 2005, 35–39.) Intressant är att vi här märkt att just alkoholbruket 
har en stark betydelse, för att det finns en skillnad mellan finlandssvenska 
och finskspråkiga ungdomar. Man bör dock minnas att föreliggande 
undersökning gäller mycket mildare former av brottslighet och att det är 
frågan om ungdomar.  

Man borde forska vidare kring alkoholattityder hos finskspråkiga och 
svenskspråkiga ungdomar och närmare utreda vilken betydelse attityder har 
för det beteende som förknippas med deras alkoholbruk. 

I föregående kapitel antog man att faktorer på individnivå är 
betydelsefulla för skillnaden i språkgruppernas brottsbeteende. Alkohol-
bruket kan anses vara en variabel på individnivå och representera 
individens handlande. Bland annat Salmi och Ring har märkt att 
individrelaterade faktorer och speciellt individens självkontroll har en stark 
betydelse för hur omfattande brottsbeteendet är. (Ring 1999; Salmi 2004.) 
Alkoholbruket är även ett beteende på individnivå som starkt influeras av 
ungdomens kulturella omgivning. 



7 DISKUSSION 

I det här kapitlet relaterar jag undersökningens resultat mot två tema, som i 
den kriminologiska litteraturen använts för att förklara tendenser inom 
ungdomsbrottsligheten. Dessa tema är brottslighetens polarisering och 
uppkomsten av en såkallad vinnarkultur.  
 
 
7.1 Brottsbeteendets polarisering  
Finskspråkiga elever stod för ett jämförelsevis större antal brott, 
allvarligare brott och aktivare sammanlagt brottsbeteende. En större andel 
finskspråkiga elever var dock helt återhållsamma från brott. De svensk-
språkiga elevernas brottslighet är jämnare ”fördelat” så att jämförelsevis 
flera hade utfört minst ett brott. Utgående från Kivivuoris forskningar 
tolkades detta som om att brottsbeteendet är starkare polariserat bland 
finskspråkiga elever än bland svenskspråkiga. (Se kapitel 4.8.) 

Ring (2001a, 63–64) påpekar att det vanligt att en liten del av 
ungdomarna står för största delen av brotten. Undersökningar visar att de 
som har erfarenhet av de minst vanliga brotten ofta har begått även de 
vanligast förekommande brotten. Den övervägande majoriteten som begått 
lindrigare förseelser begår inga allvarligare brott.  

Ring (2001b) har analyserat vissa riskfaktorers samband med utförande 
av stora mängder av brott. En del av riskfaktorerna var operationaliserade 
utgående från den sociala kontrollteorin och andra var inte. Han fann att ju 
mera ungdomar rapporterade olika riskfaktorer, låg föräldratillsyn, svag 
föräldrareaktion på skolk, lågt betyg, låg skoltrivsel, tolerant egen 
inställning till brott, tolerant inställning bland kamrater till brott, stor 
brottserfarenhet bland kamrater, desto större var sannolikheten att de 
begick ett högt antal brott. (Ibid., 99–115.) Enligt detta är det inte 
förekomsten av en brottsbelastande faktor som är avgörande för utförande 
av brott, utan det är vanligt att många faktorer förekommer samtidigt.  

I ljuset av Rings forskning är det alltså inte underligt att det sociala 
kapitalet endast delvis förklarar den skillnad som fanns mellan språk-
gruppernas utförande av omfattande brottsbeteende.  
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7.2 Vinnarkulturens25 inverkan 
Kivivuori (2003) har tagit i bruk diskussionen om kulturen med vinnare 
och förlorare (winner-loser culture) när han analyserat varför en del av 
ungdomarna är helt återhållsamma när det gäller brott och varför brotten 
anhopas hos en allt mindre andel ungdomar (ibid., 64–81; se även James 
1995). Man har förklarat fenomenet med att vårt samhälle allt mer betonar 
konkurrens. En allt större del av ungdomarna blir därmed helt återhåll-
samma när det gäller brott och försöker klara sig i samhället. För en annan 
del är detta för mycket och de struntar i normer och tar på sig en stor andel 
avvikande beteende. (Kivivuori 2003, 65; Kyvsgaard 1995, 202–203.) 
Kivivuori har funnit att niondeklassare som efter grundskolan planerar att 
fortsätta sina studier i gymnasiet mera sällan är delaktiga i brott än elever 
som tänker fortsätta i en yrkesskola eller tänker börja jobba (Kivivuori 
2003; 64).  

Brottsbeteendet var i föreliggande undersökning mera jämt ”fördelat” 
bland svenskspråkiga elever. En större relativ del av eleverna hade utfört 
något eller några brott under föregående år. De finskspråkigas brotts-
beteende var starkare ”polariserat” så att en större relativ andel var helt 
återhållsamma när de gällde brott och en relativt större andel tillhörde dem, 
som aktivt utförde brott och dessa utförde även en större andel handlingar 
än i svenskspråkiga skolor.  

När man tolkar detta mot tankarna om vinnarkulturen och analyser om 
finlandssvenskheten blir slutsatserna intressanta. Om konkurrensen i 
samhället resulterar i att en del helt avhåller sig från brott och en annan del 
engagerar sig starkt i avvikande beteende kan man tänka sig att 
ungdomarna i den språkgrupp där brottsbeteendet var jämnare fördelat inte 
upplever samhällets konkurrens lika kraftigt belastande.  

Finlandssvenskar anses avvika positivt från majoritetsbefolkningen på 
ett antal områden. Detta kanske gagnar ungdomarna i form av en relativt 
sett tryggare bild av framtiden och möjligheterna i samhället. Det har 
nämnts att det förekommer mindre arbetslöshet och skilsmässor (Finnäs et 
al. 2001; Finnäs 1995). Ett större antal ungdomar söker sig även till 
högskoleutbildning efter gymnasiet. Detta anses ha ett samband bland 
annat med de svenskspråkiga kvoterna i många högskolor. (Montén 1999, 
143–144.) Finlandssvenskarna kan anses representera en relativt starkt 
integrerad grupp där starka institutioner och liten geografisk mobilitet 
spelar en stor roll (Finnäs 1997, 247–275). 

                                                 
25 Vinnarkulturen är skribentens översättning av begreppet ”winner-loser culture”. 
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En samling av dessa egenskaper kan ha betydelse för att det inte 
förekommer lika skarpa skillnader mellan avvikande och icke-avvikande 
personer bland svenskspråkiga elever som bland finskspråkiga elever i mitt 
material. Små avvikande ”perioder” bland svenskspråkiga kanske inte 
innebär lika starkt att framtiden är förlorad i den grupp där möjligheterna 
ses som positivare och därmed behöver man inte ”ge upp” och dra mot ett 
lika aktivt avvikande beteende. Denna slutsats baserar sig huvudsakligen 
på antaganden som dock vore intressanta att undersöka närmare. 

Socialt kapital och kontroll inverkar också. Man fann ju att det 
omfattande brottsbeteendet även var den handling där finlandssvenskarnas 
högre sociala kapital stakrast inverkade på den lägre brottsbenägenheten. 

 



8 SAMMANFATTNING  

Finskspråkiga och svenskspråkiga elever uppvisade både skillnader och 
likheter i brottsbeteendet.  

Det visade sig att det inte fanns signifikanta skillnader i språk-
gruppernas brottsbeteende för en mängd (6) handlingar. Dessa är: klotter, 
skadegörelse i skolan, stöld i butik eller kiosk, deltagande i slagsmål, 
missbruk av andra droger än marijuana eller hasch. 

Av dessa kan klotter, skadegörelse i skolan och stöld i butik eller kiosk 
klassas som brott som ofta tillhör skolsfären (jfr Kivivuori 1997, 36−37). 
Dock är det här skäl att minnas att skolk var avsevärt mycket allmännare i 
finskspråkiga skolor. Allt avvikande beteende i skolsfären är alltså inte 
likartat. 

Missbruk av läkemedel och starka droger visade också på liknande 
prevalenser i båda språkgrupperna. Detta är intressant, eftersom finsk-
språkiga elever använde svaga droger lite oftare. Att deltagande i slagsmål 
får nästan helt samma prevalensvärde i båda språkgrupperna är över-
raskande, eftersom misshandel var klart allmännare bland finskspråkiga 
elever och slagsmålen där resulterade i allvarligare skador.  

Många av de skillnader som framkom var ganska små, fastän de var 
statistiskt signifikanta. Eftersom undersökningen gick ut på att jämföra de 
båda grupperna är det dock speciellt intressant att ta fasta på skillnaderna.  

Finskspråkiga elever stod för en större andel av ett jämförelsevis stort 
antal handlingar. Vissa av handlingarna var även relativt grava. De 
finskspråkiga eleverna uppvisade högre prevalenser än de svenskspråkiga 
gällande sju (7) handlingar, nämligen att skolka från skolan, att rymma 
hemifrån, att skada annan egendom än skolans, att stjäla från skolan, att 
köpa stulna varor, att misshandla och att använda marijuana eller hasch. 
Både våldsbrott och övriga brott utfördes oftare under alkoholpåverkan i 
finskspråkiga skolor. Det är sålunda möjligt att säga att svenskspråkiga 
ungdomar avviker positivt från de finskspråkiga när det gäller ungdoms-
brottslighet.  

Den positiva avvikelsen gäller dock inte för alla handlingar. 
Svenskspråkiga elever stal jämförelsevis oftare hemifrån. Dessutom 
uppvisade de oftare delaktighet i körningsbrott, det vill säga körning utan 
körkort och körning av motorfordon i berusat tillstånd.  

Språkgrupperna skiljer sig från varandra gällande brott som är olika till 
sin natur och typ. 

Trots att det bland de finskspråkiga eleverna finns en jämförelsevis stor 
andel elever som inte alls utför brott, finns det å andra sidan en stor andel 
elever som aktivt gör sig skyldiga till många olika former av brott. 
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Kivivuori (2003) har kallad fenomenet, med att allt flera ungdomar är helt 
återhållsamma när det gäller brott och att en allt mindre del utför en allt 
större andel av brotten, för brottsbeteendets ”polarisering”. Det verkar som 
om det starkt finns två ”poler” bland de finskspråkiga ungdomarna. Den 
ena polen utför aktivt brott och den andra gör det inte alls. 

Bland de svenskspråkiga eleverna verkar brottsbeteendet verkade vara 
mera jämt ”fördelat”. En större del av eleverna hade utfört något eller 
några brott under föregående år. Relativt färre uppvisar väldigt aktivt 
problembeteende. Dock finns det en pol som uppvisar aktivt problem-
beteende också bland svenskspråkiga elever, men denna pol är jämförelse-
vis mindre. 

 
Tabell 2 Undersökningens centrala resultat i korthet 
Det finns både skillnader och likheter i språkgruppernas självdeklarerade 
brottslighet.  
 
Finskspråkiga elever stod för ett jämförelsevis större antal brott och av dem var 
en stor del var allvarliga. Dessutom utförde finskspråkiga elever oftare aktivt 
olika sorters brott. En större andel finskspråkiga elever var dock helt återhåll-
samma från brott. 
 
Svenskspråkiga elever stod för en större andel brott som hade att göra med 
körande av motorfordon. De svenskspråkiga elevernas brottslighet var jämnare 
”fördelad” så att jämförelsevis flera hade utfört minst ett brott. 
 
Olika brottstyper förklarades av olika faktorer. 
 
En helhet av socialt kapital förklarar endast delvis varför vissa handlingar var 
vanligare bland finskspråkiga elever. 
 
Variationer i skolornas läger antingen i stad, i tätort eller på landsbygden har 
betydelse för att det finns skillnader i språkgruppernas brottsbeteende. 
 
Alkoholbruket hade en jämförelsevis starkare betydelse för de finskspråkiga 
ungdomarnas delaktighet i brott som var vanligare bland finskspråkiga elevera. 
a)gällande de handlingar som analyserades närmare i undersökningen. 
 
Finlandssvenska ungdomar avviker dock till största delen positivt från sina 
finskspråkiga kolleger när det gäller ungdomsbrottslighet. Som en helhet 
uppvisade de svenskspråkiga eleverna högre socialt kapital och högre 
social kontroll. Detta faktum hade dock endast en liten inverkan på varför 
svenskspråkiga elever mera sällan uppvisade det brottsbeteende som 
studerades. 
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Det är möjligt att egenskaper hos samfundet verkligen inte har så stor 
betydelse för att de svenskspråkiga uppvisar lägre allvarlig brottslighet, 
utan att anda faktorer är betydelsefulla. I undersökningen hade regionala 
faktorer och individuella egenskaper svag betydelse för skillnaderna. 
Tidigare forskning tyder på att faktorer på individnivån som inte mättes i 
undersökningen kan vara av betydelse (se bl.a. Ring 2002; Salmi 2005). 
Även alkoholbruket kan anses vara en faktor på individnivå som dock 
påverkas av kulturen (se mera i Ahlström 1994). Dessutom visar 
forskningar att individens egen inställning till brott har en stor betydelse 
för huruvida individen uppvisar delaktighet i brott. 

En annan möjlighet är dock den att egenskaper hos det finlandssvenska 
samfundet nog har betydelse för finlandssvenskarnas lägre brottslighet, 
men att undersökningens mätare inte riktigt kunde ta fasta på dessa 
egenskaper. Kulturella faktorer kunde ha betydelse. Speciellt kulturens 
inverkan på individens inställning till alkoholbruk och vad man kan antas 
”göra” när man är full kan vara avgörande.  

Utgående från undersökningen och den forskningslitteratur som 
behandlats, är det sannolikt att det är en kumulering av kulturella, 
strukturella och individrelaterade faktorer som har betydelse för att 
svenskspråkiga ungdomar mera sällan uppvisar allvarligt problembeteende. 
Dessa områden bjuder på möjligheter till fortsatt forskning. Att utreda 
vilka faktorer som leder till lägre allvarligt problembeteende i de olika 
språkgruppera kan fungera som drivfjäder när man söker sätt att förebygga 
brottslighet i båda språkgrupperna. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Urvalet och urvalsgrunderna 

Urvalsundersökning innebär att man genom stickprov, vill erhålla resultat 
som skall gälla en hel population (bl.a. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
2003, 105–107). Populationen som resultaten för FSRD 2004 ska gälla, är 
eleverna i nionde klass i Finland. Urvalet i FSDR skedde som ett 
klusterurval. I skolundersökningar är grundenheten ofta skolan, som utgör 
ett naturligt kluster (Ibid., 132; Malin 1993, 236). Man lottar alltså inte ut 
den slutliga undersökningsenheten (eleven) utan man lottar ut ett antal 
skolor.  

Landet indelades i geografiska urvalsenheter. Som bas användes den 
gamla länsfördelningen (läget före 1997)1 samt Statistikcentralens 
kommunklassificering i stad, tätort och landsbygd. Dessutom fick den 
största staden i varje län bli en självständig urvalsenhet. Ur de områden 
som man fick på dessa grunder gjordes ett urval av högstadieskolor2. I 
städer där invånarmängden översteg 100 000 lottade man ut en skola för 
var 100 000 invånare. (Se mera om utformningen av det finskspråkiga 
urvalet i Kivivuori & Salmi 2005, 111−115.) 

De svenskspråkiga och de finskspråkiga skolorna utgör två 
självständiga urval. Svenskspråkiga skolor lottades ut i de områden i 
Finland där det enligt den gamla länsindelningen finns mest svensk-
språkiga skolor, d.v.s. i Nylands län, Åbo och Björneborgs län samt i Vasa 
län. Urvalsgrunderna var igen länsindelningen och kommunklassifi-
ceringen. Antalet skolor i varje urvalsenhet dividerades med tre (en 
tredjedel) och man avrundade sedan till närmaste heltal.  

Jag framställer inte detaljerade uppgifter för urvalet av de 
svenskspråkiga skolorna. Det finns nämligen relativt få svenskspråkiga 
skolor per kommun är även i de delar av Finland som valts som 
urvalsgrund. Det sammanlagda antalet skolor i hela populationen är 38 och 
det finns risk för att man i vissa kommuner kan känna igen en enskild skola 
om man anger hur många skolor som valts ut t.ex. per stad i ett län. 
Tabellbilaga 1 visar principen för urvalet. 

                                                 
1 Man använde sig av den gamla länsindelningen som grund, eftersom denna indelning 
använts när man tidigare utfört FSRD och en jämförelse således är enklare att utföra. 
2 T.ex. det som tidigare var St. Michels län delades således in i fyra urvalsenheter och 
fyra skolor lottades ut enligt följande: (1) St. Michel (den största staden), (2) andra städer 
i St. Michels län, (3) tätorter i St. Michel samt (4) landsbygden i St. Michel. I varje 
urvalsenhet valdes en skola ut. 



Tabellbilaga 1 Urvalet förenklat för de svenskspråkiga skolorna, antalet skolor per 
primär urvalsenhet 

Antalet skolor 
totalt i alla 
kommuner

Helsingfors 2
Övriga Nyland 5
Åbo och Börneborgs län 4
Vasa län 4
Totala antalet skolor 15  

VIKTNING OCH SVINNANALYS 

Eftersom skolorna väljs ut slumpmässigt ur urvalsenheterna, kan det hända 
att man till exempel väljer ut en liten skola från en stor urvalsenhet och 
någon del av populationen blir under- eller överrepresenterad. Detta 
kompenseras i efterhand med viktning. Viktning innebär att de popula-
tioner som blir under- eller överrepresenterade i efterhand multipliceras 
med viktvariabler som motsvarar urvalsenheternas relativa andel av 
populationen. (Se mera om vikningen i Obstbaum 2006, 20 samt Kivivuori 
& Salmi 2005, 111−115.)  

Svarsprocenten i det svenskspråkiga urvalet var god (88,8 %). Det 
finska urvalets svarsprocent var märkbart lägre (85,5 %), men ändå väl 
tillräcklig. En detaljerad analys av svinnet i materialet beskrivs i Kivivuori 
& Salmi 2005 och Obstbaum 2006. 

URVALETS BEGRÄNSNINGAR 

Förutom när det gäller det finskspråkiga urvalet i Helsingfors har man 
lämnat privata skolor utanför urvalet. Även skolorna på Åland lämnades 
bort. Man har inte heller tagit med någon av de tio svenskspråkiga skolorna 
som finns på så kallade helfinska orter i Finland (se bl.a. Finska klubben i 
Umeå 2005). Resultaten för den här undersökningen kan således gälla 
endast den population som ligger som bas för urvalet. Trots dessa brister 
gäller FSRD ändå den absolut största delen av ungdomarna i de finländska 
skolorna (med undantag av Åland), eftersom största delen av ungdomarna i 
Finland, med undantag av huvudstadsregionen, går i kommunala skolor 
(Kivivuori 2002a, 1999). 

Det svenskspråkiga materialet har insamlats endast från de delar av 
Finland, där största delen av den finlandssvenska befolkningen bor. Urvalet 
för de finskspråkiga skolorna har samlats på ett mycket bredare område. 
Brottslighet är något som varierar regionalt (se bl.a. Sirén 2003). 
Svenskspråkigt material finns inte från alla de områden som det finns 



finskspråkigt material från. Regionala faktorer kommer alltså att inverka på 
materialet från de svenskspråkiga skolorna på ett annat sätt än på materialet 
från de finskspråkiga. Fastän man i den förklarande analysen beaktar 
kommunernas indelning i stad, tätort och landsbygd kommer detta problem 
inte att elimineras helt.  

För att tillhjälpa problemet utfördes alla prevalensanalyserna även så, 
att man jämförde språkgruppernas brottsprevalenser endast på de 
”finlandssvenska områdena”. De områden där urvalet omfattade endast 
finskspråkiga elever lämnandes utanför analysen. Dessa analyser gav i stort 
sett likadana resultat gällande skillnaderna mellan språkgrupperna som 
analyserna som omfattade ett bredare finskspråkigt material. Analyserna 
rapporteras därmed huvudsakligen inte i detta arbete. Endast gällande 
utförande av minst en handling under föregående år visade analyserna på 
olika resultat. Detta utreds närmare i kapitel 4.8. 

När man utför en undersökning i en vanlig skola, kommer man inte 
heller att ta fasta på brottsligheten hos sådana ungdomar som inte går i en 
vanlig skola, utan finns på t.ex. skolhem (Cerncovitch, Giordano & Pugh 
1985). Det finns dock skäl att anta att förhållanden som är viktiga för att 
förklara beteendet hos ungdomar som till exempel finns på 
uppfostringsanstalt kanske inte är desamma som de som förklarar 
”normala” skolungdomars brottsliga beteende (Estrada & Flyghed 2003, 
19). För ungdomar på uppfostringsanstalter bör därmed separata 
undersökningar utföras. 

 



Bilaga 2. De centrala delarna av frågeblanketten. 

Här framställs de frågor som använts i undersökningens deskriptiva del. 
Blanketten har publicerats i sin helhet (på finska) i verket Kivivuori, Janne & 
Salmi, Venla: (2005) Nuorten rikoskäyttäytyminen 1995–2004. Teemana sosiaa-
linen pääoma. 
 
ATT VARA BORTA FRÅN SKOLAN UTAN TILLSTÅND 
 
20. Har du någonsin i ditt liv varit frånvarande från skolan minst EN HEL SKOLDAG 
utan nån orsak som skolan godkänner?  

1. Nej  fortsätt på följande sida 
2. Ja  Svara på frågorna nedan 

 
22. Har du gjort detta under de senaste 12 månaderna, d.v.s. efter april förra året? 
 1 nej  fortsätt direkt på nästa sida 
 2 ja under de senaste 12 månaderna _______ gånger. 
ATT RYMMA HEMIFRÅN 
 
26. Har du någonsin i ditt liv rymt hemifrån sa att du var MINST EN NATT borta utan 
tillstånd av dina föräldrar eller din förmyndare  

1. Nej  fortsätt på följande sida 
2. Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT KÖRA UTAN KÖRKORT 
 
32. Har du någonsin kört bil eller motorcykel på en allmän väg utan körkort? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT SKRIVA ELLER RITA PÅ VÄGGAR 
 
39. har du nånsin i ditt liva skrivit texter eller sprejat graffiti på väggar, i bussar, på 
hållplatser, fönster eller andra liknande platser? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT SKADA SKOLEGENDOM 
 
47. Har du någonsin i ditt liv skadat eller förstört skolans egendom eller skolhuset? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT SKADA NÅN ANNAN EGENDOM 
 
55. Frågorna på föregående sida gällde skadegörelse på skolhus eller skolegendom. Har 
du någonsin i sitt liva avsiktligen skadat eller förstört någon annan egendom än skolans? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
 



ATT STJÄLA I BUTIKER OCH KIOSKER  
 
63. Har du någonsin i sitt liv stulit nånting i en butik eller i en kiosk?  

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT STJÄLA I SKOLAN 
 
73. Har du nånsin i ditt liv stulit någonting i skolan? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT STJÄLA HEMMA 
 
82 Har du nånsin stulit nånting hemma eller där du bor? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT KÖPA STULNA VAROR 
 
90. Har du nånsin i ditt liv köpt något som du visste eller antog vara stulet? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT STJÄLA BILAR 
 
100. Har du nånsin i ditt liv stulit en bil, frånsett dina föräldrars? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT MOBBA 
 
108. Har du nånsin i ditt liv mobbat nån annan ung i skolan eller på skolvägen? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT DELTA I SLAGSMÅL 
 
116. Har du nånsin i ditt liv deltagit i ett slagsmål på en allmän plats? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

(OBS! Här avses inte att du sett ett slagsmål eller stått i en folkmassa när nån 
annan eller några andra slogs! Svara ”ja” endast om du själv aktivt 
deltagit i ett slagsmål på en allmän plats. Med allmän plats avses inte 
privata lägenheter.) 

 
MISSHANDEL 
 
124. Har du nånsin i ditt liv misshandlat någon? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 



 
ATT ANVÄNDA MARIJUANA ELLER HASCH 
 
136. Har du någonsin i ditt liv använt marijuana eller hasch? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT MISSBRUKA MEDICINER SOM RUSMEDEL 
 
145. Har du nånsin i ditt liv använt eller prövat mediciner för att du ville bli drogad eller 
berusad? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT ANVÄNDA ANDRA DROGER 
 
155. Har du någonsin i ditt liv använt ANDRA droger än dem som nämnts på föregående 
sida (dvs. andra droger än marijuana, hasch eller läkemedel)? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
ATT KÖRA MOTORFORDON BERUSAD 
(OBS! Frågan gäller inte cykelåkning i berusat tillstånd!) 
 
164. Har du nånsin i ditt liv kört bil, motorcykel eller moped berusad? 

1 Nej  fortsätt på följande sida 
2 Ja  Svara på frågorna nedan 

 
 



Tabellbilagor 
Tabellbilaga 1 Orsaken till elevernas frånvaro i finskspråkiga och svenskspråkiga 

skolor (%). Uppgifter från lärarna som höll forskningslektionerna. 
  Skolans språk 

Elevens "snällhet" Finska Svenska 
Snäll 45,5 57,9 
medelmåttlig 40,0 35,0 
störande 14,5 7,1 
  100 100 
N 92 126 
Chi2=8,666; df=3; p=0,013     
 
 
Tabellbilaga 2 Den frånvarande elevens ”snällhet” jämfört med uppförandet hos 

eleverna i medeltal i den egna skolan. (%) Uppgifter från lärarna som 
höll forskningslektionerna. 

  Skolans språk 

Orsaken till frånvaron Finska Svenska 
Vet ej 33,5 11,1 
Sjuk/ läkarbesök 26,6 38,9 
Olovlig frånvaro 8,9 3,2 
Godkänd frånvaro 31 46,8 
  100 100 
N 699 126 
Chi2=35,691; df=3; p<0,001     
 
 



Tabellbilaga 3 Andelen elever som utfört åtminstone en handling under året före 
forskningen i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. 

Finskspråkiga 
skolor

Svenskspråkiga 
skolor

Skillanden i 
% enheter P-värdet Båda 

språkgrupperna

Skolk 37,7 25,3 -12,4 0,000 37,0
Rymning 6,6 3,1 -3,5 0,000 24,5
Körning utan körkort 24,4 27,3 +2,9 0,010 24,5

Klotter 12,0 11,7 -0,3 0,695 12,0
Skadegörelse i skolan 8,7 8,3 -0,4 0,175 8,7
Skadegörelse annanstans 10,6 7,9 -2,7 0,018 10,4

Stöld i butik eller kiosk 10,4 10,0 -0,4 0,431 10,4
Stöld i skolan 17,2 12,8 -4,4 0,008 16,9
Stöld hemma 16,8 18,8 +2,0 0,036 16,9
Köp av stulen vara 5,2 3,8 -1,4 0,046 5,1
Bilstöld 1,3 0,7 -0,6 0,167 1,2

Mobbat 16,0 15,3 -0,7 0,799 15,9
Deltagande i slagsmål 11,5 11,0 -0,5 0,251 11,4
Misshandel 6,0 2,3 -3,7 0,000 5,8

Bruk av marijuana eller hasch 8,0 5,2 -2,8 0,001 7,9
Bruk av läkemedel som rusmedel 5,3 5,0 -0,3 0,876 5,3
Bruk av anra dorger 1,2 0,8 -0,4 0,709 1,2
Körning av motorfordon berusad 13,7 16,5 +2,8 0,001 13,8

Delaktighet i åtmistone en av handlingar 64,5 63,2 -1,3 0,440 64,4
Delaktighet i åtminstone ett brott 50,6 53,7 +3,1 0,006 50,8
N 5142 1137 6279
Statistiskt signifikanta skillnader har utmärkts med fetare stil  
 
 
Tabellbilaga 4 Andelen elever i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor som utförde 

handlingarna oftare än tre gånger under föregående år. 
Finskspråkiga 

skolor
Svenskspråkiga 

skolor
% enhets-
skillnaden P-värdet Båda 

språkgrupperna

Skolk 15,0 9,0 -6,0 0,000 14,7
Rymning 1,7 0,5 -1,2 0,007 1,6
Körning utan körkort 12,0 12,7 +0,7 0,336 12,0

Klotter 4,4 3,5 -0,9 0,115 4,3
Skadegörelse i skolan 2,8 3,7 +0,9 0,750 2,9
Skadegörelse annanstans 3,2 2,2 -1,0 0,061 3,1

Stöld i butik eller kiosk 3,6 2,9 -0,7 0,712 3,6
Stöld i skolan 5,1 3,3 -1,8 0,065 5,0
Stöld hemma 7,4 8,4 +1,0 0,258 7,5
Köp av stulen vara 1,0 0,5 -0,5 0,149 1,0
Bilstöld 0,4 0,4 0,0 0,292 0,4

Mobbat 6,9 6,1 -0,8 0,799 6,9
Deltagande i slagsmål 2,1 1,1 -1,0 0,011 2,1
Misshandel 1,2 0,4 -0,8 0,005 1,1

Bruk av marijuana eller hasch 3,2 1,7 -1,5 0,001 3,2
Bruk av läkemedel som rusmedel 1,4 1,1 -0,3 0,560 1,3
Bruk av anra dorger 0,7 0,6 -0,1 0,519 0,7
Körning av motorfordon berusad 3,5 4,2 +0,7 0,054 3,6
N 5142 1137 6279
Statistiskt signifikanta skillnader har utmärkts med fetare stil  



Tabellbilaga 5 Andelen flickor och pojkar som utförde åtminstone en handling under 
föregående år i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. 

Skolans språk

Finskspråkiga Svenskspråkiga Skillanden i % Skillnadens 
signifikans

Skolkat från skolan Flickor 39,9 26,3 -13,6 0,000
Pojkar 35,5 24,5 -11,0 0,000

Rymt hemifrån Flickor 8,0 3,9 -4,1 0,007
Pojkar 5,3 2,3 -3,0 0,002

Kört utan körkort Flickor 14,6 12,5 -2,1 0,037
Pojkar 34,0 37,5 3,5 0,107

Skrivit eller ritat på väggar Flickor 15,1 12,1 -3,0 0,504
Pojkar 8,9 10,6 1,7 0,465

Skadat skolans egendom Flickor 5,6 4,9 -0,7 0,516
Pojkar 11,7 11,9 0,2 0,308

Skadat annan egendom Flickor 6,4 3,5 -2,9 0,015
Pojkar 14,7 12,4 -2,3 0,317

Stulit i en butik eller en kiosk Flickor 10,9 10,4 -0,5 0,058
Pojkar 9,8 9,8 0,0 0,522

Stulit i skolan Flickor 16,9 11,8 -5,1 0,055
Pojkar 17,6 13,9 -3,7 0,070

Stulit hemma Flickor 18,4 19,8 1,4 0,312
Pojkar 15,2 17,2 2,0 0,276

Köpt stulna varor Flickor 2,1 1,1 -1,0 0,276
Pojkar 8,3 6,5 -1,8 0,121

Stulit en bil Flickor 0,5 0,1 -0,4 0,187
Pojkar 2,0 1,3 -0,7 0,219

Mobbat Flickor 12,7 9,7 -3,0 0,168
Pojkar 19,1 21,1 2,0 0,089

Deltagit i slasmål Flickor 6,6 5,3 -1,3 0,165
Pojkar 16,1 16,9 0,8 0,865

Misshandel Flickor 4,5 1,2 -3,3 0,000
Pojkar 7,5 3,4 -4,1 0,000

Använt marijuana eller hasch Flickor 8,1 4,6 -3,5 0,007
Pojkar 8,0 5,7 -2,3 0,038

Använt läkemedel som rusmedel Flickor 8,0 7,8 -0,2 0,638
Pojkar 2,6 2,1 -0,5 0,484

Använt andra droger Flickor 1,3 0,9 -0,4 0,772
Pojkar 1,1 0,7 -0,4 0,308

Kört motorfrodon berusad Flickor 6,1 8,9 2,8 0,006
Pojkar 21,2 24,5 3,3 0,025

Utfört åtminstone en av handlingarna Flickor 61,0 58,3 -2,7 0,423
Pojkar 68,0 68,7 0,7 0,889

Utfört åtminstone en olaglig handling Flickor 47,7 53,0 5,3 0,116
Pojkar 58,5 62,9 4,4 0,091

N 5124 1132  
 
 



Tabellbilaga 6 Den stulna varans värde i finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. 
Medelvärde och median. 

Värdet i medeltal 

Finskspråkiga 
skolor

satandard 
avvikelsen

Svenskspråkiga 
skolor

satandard 
avvikelsen

skillnadens 
signifikans*

Stöld från Butik eller kiosk 56 475 17 40 0,063
Skola 50 1023 14 81 0,295
Hem 127 1791 36 274 0,158

Köp av stulen vara vad varan kostade 67 446 62 315 0,924
varans verkliga värde 209 1050 691 3943 0,105

* p-värdet för Chi 2 testet för oberoende  
 

Medianen
Finskspråkiga 

skolor
minimi- och 

maximivärdet
Svensksrpåkiga 

skolor
minimi- och 

maximivärdet
Stöld från Butik eller kiosk 5 0; 9998 5 0,1; 300

Skola 2 2
Hem 5 5

Köp av stulen vara vad varan kostade 10 0;5000 10 0;2000
varans verkliga värde 40 1;15000 25 1;25000  



Tabellbilaga 7 De strukturella och de individrelaterade variablernas fördelningar enligt 
skolans språk (%) 

Finskspråkiga 
skolor

Svenskspråkiga 
skolor

skillnadens 
signifikans

Flyttning från en bostad till en annan
 aldrig 24,9 32,6
 1 - 2 gånger 40,0 41,6
 3 gånger eller oftare 35,1 25,8 ***0,000

Skolframgång
 utmärkt 24,5 26,3
 nöjaktig 57,9 59,3
 svag 17,6 14,5 *0,032

Niondeklassisternas antal 
 1 - 34 1,9 2,3
 35 - 80 10,9 9,7
 81 - 109 21,5 61,4
 110+ 65,8 26,6 ***0,000

Skolkommunens klassificering
 landsbygd 12,2 16,8
 tätort 19,7 33,9
 stad med under 100 000 invånare 34,6 21,4
 stad med över 100 000 invånare 33,5 28,0 ***0,000

familjens ekonomiska situation*
 mycket bra 20,8 27,7
 ganska bra 61,4 56,6
 lite ekonomiska svårigheter 16,2 13,5
 mycket ekonomsika svårigheter 1,6 2,1 ***0,000

Familjens struktur
 kärnfamilj 67,1 77,9
 icke-kärnfamilj 32,9 22,1 ***0,000

Alkoholanvändning 
 en gång i veckan eller oftare 10,5 11,2
 1 - 2 gånger per månad 28,2 39,5
 mera sällan än en gång i månaden 33,1 30,2
 aldrig 28,3 19,2 ***0,000

Elevens kön**
 flicka 49,4 51,0
 pojke 50,6 49,0 0,346

N 5180 1132
 *elevuppskattning
 ** ingår inte som variabel i modellen  
 



Tabellbilaga 8 Variabler som mäter socialt kapital och social kontroll. Fördelningar 
enligt skolans språk (%). 

Finskspråkiga 
skolor

Svenskspråkiga 
skolor

skillnadens 
signifikans

Elevens tillit till andra
 hög 20,8 27,3
 medel 40,9 38,9
 låg 38,3 33,9 ***0,000

Föräldrarnas sosciala tillslutning
 hög 23 34,4
 medel 29,5 37,1
 låg 47,5 28,5 ***0,000

Föräldrarnas kontroll
 hög 25,2 31,3
 medel 34,3 34,7
 låg 40,5 34 ***0,000

Föräldrarnas stöd
 hög 21,9 25,8
 medel 53,8 51,5
 låg 24,3 22,8 **0,018

Grannskapets kontroll
 hög 24,2 40
 medel 43,7 42,1
 låg 32,1 17,9 ***0,000

Lärarnas kontroll
 hög 26,2 23
 medel 42,3 42,9
 låg 31,5 34 0,060

Lärarnas stöd 
 hög 24,5 21,3
 medel 47 47
 låg 28,4 31,8 **0,021

N 5180 1132  



Tabellbilaga 9 Frågeskalorna som sammanslogs till olika mätare av socialt kapital 
och social kontroll enligt skolans språk (%) samt reliabiliteten 
(cronbachs alpha) för den summerade variabeln som bildades. 

skolans 
språk

helt av 
samma 

åsikt (%)

delvis av 
samma 

åsikt (%) 
svårt att 
säga (%)

delvis av 
annan 

åsikt (%)

helt av 
annan 

åsikt (%)
Samman

lagt I medeltal

standard 
avvikels

en

Elevens tillit till andra (alpha = .5447)
Det finns bara några få helt pålitliga F 48,2 31,6 7,5 9,1 3,6 100 1,9 1,1
 människor Sv 28,5 33,4 14,3 16,5 7,2 100 2,4 1,3
Vanligen kan jag vara säker på att F 4,1 12,7 32,4 40,0 10,7 100 3,4 1
andra människor vill mitt bästa * Sv 4,3 12,8 31,1 40,3 11,4 100 3,1 1
Om jag inte är försiktig kommer andra F 7,8 22 30,7 25,1 14,4 100 3,2 1,2
att utnyttja mig Sv 9,0 24,8 30,7 23,8 11,7 100 3,0 1,1
Mina vänner/ kompisar har ofta svikit F 4,8 14,6 16,2 29,9 34,5 100 3,7 1,2
mig Sv 5,1 15,6 14,4 27,9 37,0 100 3,8 1,2

Föräldrarnas sociala tillslutning (en variabel)
skolans 
språk aldrig (%) sällan (%) ibland (%) ofta (%)

Samman
lagt

I 
medeltal

stadardav
vikelsen

Tänk på de vänner/kompisar med vilka du 
tillbringar största delen av fritiden. Hur ofta brukar 
dina föräldrar umgås med deras föräldrar? F 47,5 29,5 19,3 3,7 100,0 1,8 0,9

Sv 28,5 37,1 27,8 6,6 100,0 2,1 0,9
*variabelns värden "vändes" i analysen 

skolans 
språk aldrig (%) sällan (%) ibland (%) ofta (%) alltid (%)

Samman
lagt I medeltal

standard 
avvikels

en

Föräldrarnas kontroll (alpha = .6914) 
Mina föräldrar vet vilka ungdomar jag F 0,8 4,4 12,6 48,3 33,9 100 4,1 0,8
tillbringar min fritid med Sv 0,4 4,8 13,0 49,4 32,3 100 4,1 0,8
Mina föräldrar vill lära känna mina F 3,4 15,5 35,6 32,7 12,7 100 3,4 1,0
kompisar Sv 2,4 13,4 36,1 32,0 16,1 100 3,4 1,0
Mina föräldrar vill lärar känna mina F 12,5 40,3 30,9 13,4 3,0 100 2,5 1,0
vänners föräldrar Sv 6,1 31,5 37,8 19,4 5,2 100 2,9 1,0

Föräldrarnas stöd (alpha = .5894) 
Mina föräldrar stöder mig och uppmuntrar F 1,0 4,3 17,1 47,5 30,2 100 4,0 0,9
mig Sv 1,1 5,5 20,9 43,4 28,9 100 3,9 0,9
Mina föräldrar vill att familjen ska äta F 8,7 22,6 29,6 26,6 12,6 100 3,1 1,2
tillsammans på kvällarna Sv 4,7 14,3 28,5 31,7 20,8 100 3,5 1,1
Mina föräldrar deltar på föräldramötena F 9,1 18,9 29,3 30,0 12,6 100 3,2 1,2
i skolan Sv 6,5 15,9 30,0 31,4 16,2 100 3,3 1,1
Mina föräldra följer med min skolframgång F 1,1 4,8 18,7 45,3 30,1 100 4,0 0,9

Sv 1,8 7,7 23,4 39,1 28,0 100 3,8 1,0

Grannskapets kontroll (alpha = .6456) 
Andra vuxna i mitt granskap skulle F 27,9 31,3 25,3 11,3 4,1 100 2,3 1,1
anmärka om jag beter mig opassande Sv 10,2 29,3 36,3 19,5 4,7 100 2,8 1,0
Andra vuxna i mitt granskap skulle meddela F 52,0 22,8 14,3 7,3 3,7 100 1,9 1,1
mina föräldrar om de såg mig skolka.. Sv 25,2 29,4 21,3 17,9 6,2 100 2,5 1,2
Andra vuxna i mitt granskap skulle ingripa F 11,4 11,0 19,8 29,5 28,3 100 3,5 1,3
om någon sprejar graffiti på husväggarna i Sv 8,4 10,8 21,6 33,3 25,8 100 3,6 1,2
området där jag bor

Lärarnas stöd kontroll (alpha = .7752) 
Mina lärare stöder och uppmutrar mig F 8,1 21,2 43,8 23,7 3,1 100 2,9 0,9

Sv 10,6 25,2 42,3 19,3 2,6 100 2,8 1,0
Mina lärare är intresserade av hur jag mår F 14,3 37,5 35,6 10,8 1,8 100 2,5 0,9

Sv 14,8 37,6 31,7 13,3 2,7 100 2,5 1,0

Lärarnas kontroll (alpha = .6322) 
Mina lärare vet var vi är på skolpauserna F 9,7 26,7 31,0 27,2 5,5 100 2,9 1,1

Sv 16,7 32,6 30,2 17,0 3,5 100 2,6 1,1
Mina lärare övervakar att eleverna inte röker F 8,3 22,2 29,3 25,8 14,4 100 3,2 1,2

Sv 9,7 25,4 31,6 21,5 11,9 100 3,0 0,9
Mina lärare håller ordning på lektionerna F 5,9 21,0 42,9 27,4 2,7 100 3,0 0,9

Sv 4,0 10,9 39,5 39,1 6,5 100 3,4 0,9
Mina lärare ingriper om eleverna slåss F 4,9 12,5 27,7 37,7 17,2 100 3,5 1,1

Sv 4,5 13,1 25,4 41,2 15,7 100 3,5 1,0  



SUMMARY   
Yaira Obstbaum, National Research Institute of Legal Policy 
 
 
JUVENILE DELINQUENCY AMONG THE SWEDISH  
SPEAKING MINORITY OF FINLAND 
Finland has two official languages: Finnish and Swedish. Swedish is 
spoken as a mother tongue by 6 per cent of the population. Many studies 
suggest that the Swedish speaking population “deviates positively” from 
the Finnish-speaking majority by having a lower incidence of various 
social problems. This study is the first systematic effort to describe 
comparatively the prevalence of juvenile delinquency among the Swedish-
speaking adolescents in Finland. As the study is based on a representative 
self-report survey, detected differences in criminal behaviour cannot be 
explained by differential likelihood of detection of crimes by the police.  

The report draws on the 5th sweep of the Finnish Self-Report 
Delinquency Study (FSRD), which for the first time included a booster 
sample of the Swedish-speaking minority of Finland. The sample includes 
5,142 adolescents from Finnish speaking schools and 1,137 adolescents 
from Swedish speaking schools. The respondents are ninth graders (15−16 
year olds). 

The FSRD questionnaire was originally developed on the basis of the 
questionnaire used in the International Self-Report Delinquency Study. 
Figure 1 shows the 18 offences covered by the present questionnaire. 

The percentages of adolescents who committed the offences at least 
once during the last year are shown in Figure 1. Finnish speaking 
adolescents had higher participation levels in seven types of delinquency: 
truancy, running away from home, stealing at school, assault, destruction 
of property, buying stolen property, and use of marihuana or hashish. 
Swedish speaking adolescents had higher participation rates in three 
offence types: driving without licence, driving under the influence of 
alcohol, and stealing at home.  

When exploring the versatility of criminal behaviour, it was found that 
the criminal participation of the Finnish-speaking majority was more 
polarised: there were more frequent offenders and more adolescents 
refraining from all offence types included in the study.  

One of the core findings of the study was that the Finnish speaking 
adolescents were much more likely to have committed violence and 
destruction of property under the influence of alcohol. It could be stated 
that Swedish speaking frequent alcohol users somehow manage not to 
commit these crimes when they use alcohol.  



The study reports findings from multivariate analyses, which explored 
the differences in crime participation from the point of view of social 
capital theory. The results indicate that social capital has some effect, but it 
fails to “explain away” the differential. The author suggests that cultural 
factors, especially factors related to how alcohol use is culturally 
structured, may have in important explanatory role.  

The study confirms the earlier findings that the Swedish speaking 
minority “deviates positively” from the Finnish speaking majority. The 
author suggests that more research is needed to examine the causes of this 
difference in criminal behaviour.  
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Figure 1 Percentages of 15–16 year olds who committed the offence in the year prior to 

the investigation in Finnish speaking schools and Swedish speaking schools. 
*=difference is statistically significant (p<.05).  

 



YHTEENVETO 
Yaira Obstbaum, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 
 
 
SUOMENKIELISTEN JA RUOTSINKIELISTEN NUORTEN  
RIKOSKÄYTTÄYTYMISEN VERTAILUA 
Tutkimuskirjallisuus osoittaa suomenruotsalaisten ns. positiivisen poik-
keavuuden valtaväestöstä monella eri elämän alueella. Suomenruotsalais-
ten keskuudessa on havaittu mm. parempi terveys, vähemmän työttömyyttä 
ja pienempi avioeronneisuus.  

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on vuodesta 1995 tutkinut nuorisori-
kollisuutta lomakekyselyillä. Keväällä 2004 Oikeuspoliittinen tutkimuslai-
tos suoritti lomakekyselyn, johon vastasi 5 142 suomenkielistä ja 1 137 
ruotsinkielistä yhdeksäsluokkalaista. Vuoden 2004 tutkimus oli laatuaan 
ensimmäinen kattava nuorisorikollisuuskysely, johon sisältyi myös ruot-
sinkielisiä vastaajia. Nuoret täyttivät nimettömät lomakkeet kouluissa ta-
vallisen oppitunnin aikana. 

Poliisin tietoon tulee vain osa kaikista tapahtuvista rikoksista. Myös 
nuorten rikollisuudesta suuri osa ei tule poliisin tietoon. Tutkimalla nuorten 
itse ilmoittamaa rikollisuutta voidaan arvioida kokonaisrikollisuutta taval-
la, joka ei riipu tekojen tilastoitumisesta. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa 
ryhmien vertailu nojaa kokonaisrikollisuustutkimukseen. Mahdollisia eroja 
ei voi siten selittää sillä, että eri ryhmiin kohdistuu eri tasoista kontrollia 
niin että toisen teot tulisivat ilmi useammin toisen.  

Kuviosta 1 käy ilmi kuluneen vuoden aikainen osallistuminen eri rikos-
lajeihin kieliryhmittäin. Kieliryhmien välillä havaittiin sekä yhtäläisyyksiä 
että eroja. Suomenkieliset olivat useammin osallistuneet luvattomaan pois-
saoloon koulusta, kotoa karkaamiseen, koulusta varastamiseen, pahoinpite-
lyyn, vahingontekoihin, varastetun tavaran ostamiseen sekä marijuanan tai 
hasiksen käyttöön. Ruotsinkieliset olivat useammin osallistuneet kotoa va-
rastamiseen, ajokortitta moottoriajoneuvolla ajamiseen sekä humalassa 
moottoriajoneuvolla ajamiseen. 

Rikoskäyttäytymisen laaja-alaisuutta tarkasteltaessa havaittiin, että 
suomenkielisten keskuudessa rikoskäyttäytyminen on ”polarisoituneem-
paa”. Suhteellisesti useampi nuori oli kuluneen vuoden aikana osallistunut 
useisiin rikoslajeihin. Toisaalta suomenkielisten nuorten parissa oli suhteel-
lisesti enemmän nuoria, jotka pidättäytyivät rikoksista kokonaan. Ruotsin-
kielisten keskuudessa taas verrattain useampi nuori oli osallistunut johon-
kin laittomaan tekoon kuluneen vuoden aikana. Sen sijaan kovin aktiivinen 
ja laaja-alainen rikoskäyttäytyminen oli harvinaisempaa. 
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Väkivaltainen käyttäytyminen näyttää olevan ruotsinkielisten nuorten 
keskuudessa harvinaisempaa kuin suomenkielisillä nuorilla. Väkivallan 
teonpiirteitä tarkasteltaessa havaittiin, että suomenkielisten nuorten väki-
valta ja vahingonteot tapahtuvat selvästi useammin alkoholin käytön yhtey-
dessä. Ruotsinkielisten nuorten alkoholin käyttö ei ollut sen harvinaisem-
paa kuin suomenkielisillä, mutta jostain syystä alkoholin käyttö ei heidän 
keskuudessaan ollut samalla tavalla yhteydessä ongelmakäyttäytymiseen. 

Tutkimuksessa raportoidaan myös eräitä monimuuttujamenetelmillä 
saatuja selityksiä rikoskäyttäytymisen eroille. Erityisenä mielenkiinnon 
kohteena ollut sosiaalisen pääoman vaikutus selitti eroja vain vähän. Ra-
kenteellisilla eroilla oli myös vain pieni vaikutus havaittuihin eroihin. 
Näissäkin analyyseissa nousi esiin edellä mainittu alkoholin rooli ja se, että 
sillä on ruotsinkielisessä ryhmässä heikompi yhteys rikosaktiivisuuteen. 
Tutkimuksessa pohdittiin erojen mahdollista riippuvuutta kulttuurisista 
tekijöistä. Kaiken kaikkiaan ruotsinkielisten nuorten alempi väkivaltataso 
saattaa ilmentää erilaista alkoholin käyttötapaa tai -kulttuuria, ei niinkään 
vähäisempää alkoholin kulutusta sinänsä. 

Tutkimus vahvistaa osaltaan käsitystä suomenruotsalaisten positiivi-
sesta poikkeavuudesta myös nuorisorikollisuuden alueella. Erojen syitä 
olisi tutkimuksen mukaan syytä selvittää tulevaisuudessa tarkemmin. Tut-
kimus voisi antaa virikkeitä rikollisuuden ennalta ehkäisylle niin ruotsin- 
kuin suomenkielisten nuorten keskuudessa. 
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Kuvio 1 Kuluneen vuoden aikainen osallistuminen eri rikoslajeihin suomenkieli-

sissä ja ruotsinkielisissä kouluissa. (%). * = ero on tilastollisesti merkit-
sevä (p<.05).  
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