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INLEDNING
Brottsligheten tar stor plats i medias nyhetsutbud. Varje gång man öppnar en tidning eller 

slår på nyheterna möts man av våldsbrott, stölder och bedrägerier, människor som kränkts 

och myndigheter som tycks förmå allt mindre. Det är lätt att falla in i tron att allt bara blir 

värre och värre. Att brottsligheten kontinuerligt ökar och förgrovas. Och att inga åtgärder 

hjälper. Men riktigt så illa är det inte. Visst har brottsligheten ökat sett över en längre tidspe-

riod. Men det är ingen oavbruten ökning. Tvärtom har en del brott minskat under senare år 

och för vissa brottskategorier gäller en trendmässig minskning sedan början av 1990-talet. 

Minskningen för vissa brottskategorier, och särskilt då brott som uppvisar en nedgång över 

en lite längre period, ger anledning till eftertanke om vad som kan ha orsakat tillbakagången. 

Vilka preventiva och reaktiva åtgärder har spelat in, och vilken betydelse har förändringar 

ifråga om mer generella samhällsförhållanden haft? Mot bakgrund av sådana reflektioner blir 

det också meningsfullt att diskutera om och hur olika preventiva och reaktiva åtgärder kan 

utvecklas för att ytterligare påverka brottslighetens omfattning och utveckling.

 Syftet med denna undersökning är att beskriva och resonera om brottslighetens omfattning 

och utveckling i Göteborgsområdet under perioden 1975 – 2004, för att därmed presentera 

ett underlag för en mer nyanserad diskussion om åtgärder och mer generella förhållanden 

som kan tänkas påverka brottsutvecklingen. Det datamaterial som använts är:

1.  BRÅs kriminalstatistik över anmälda brott inom området Göteborg- och Bohus län. Efter-

som länsindelningen förändrats under perioden betyder det att registrerade anmälningar 

från 1998 och framåt manuellt har räknats om för de kommuner i Västra Götaland som 

tidigare ingick i Göteborg– och Bohus län. Befolkningsunderlaget för perioden uppgår till 

ca 715 000 – 816 000 invånare.

2. BRÅ:s kriminalstatistik över för brott misstänkta personer i Västra Götaland, åren 1995-

2004.

3.  Data från SCB:s offerundersökningar för Göteborgsområdet som har tagits fram särskilt 

för denna undersökning. Området är detsamma som SCB:s A-region (en arbetsmarknads-

relaterad indelning) som förutom Göteborgs kommun omfattar, Ale, Alingsås, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda och Öckerö 

kommuner. Befolkningsunderlaget för perioden ligger på ca 732 000 – 870 000 invånare.

4. Manuellt bearbetad statistik över antalet fall av dödligt våld i Göteborgs kommun. Krimi-

nolog Mikael Rying, länskriminalpolisen i Stockholm, har efter jämförelser med Socialsty-

relsens dödorsaksstatistik och genomgång av rättsfallen gjort korrigeringar av kriminal-

statistiken över antalet anmälda fall av fullbordat mord, dråp och misshandel med dödlig 

utgång.

5. Uppgifter från Socialstyrelsens patientregister om antalet vårdtillfällen till följd av vålds-

relaterade skador.
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BROTTSLIGHETEN I STORT
När vi talar om brottslighet så talar vi om olika typer av brott som stor-
leksmässigt skiljer sig åt. Till största delen (ca 60 %) handlar det om olika 
tillgreppsbrott (bilstöld, inbrott, butikssnatteri m.m.). Brott mot person (t.ex. 
misshandelsbrott och sexualbrott) utgör omkring 11 %, därefter kommer ska-
degörelsebrott (11 %), trafikbrott (5 %), bedrägeribrott (3 %) narkotikabrott 
(3 %) samt övriga brott (7 %). Denna struktur är i sina huvuddrag densamma 
över hela landet. Viktigt att notera är den mängdmässiga övervikten för till-
greppsbrotten, vilket bl.a. betyder att ökningar och minskningar av dessa får 
genomslag på den totala brottsligheten.
 Sett över hela perioden har de anmälda brotten mot brottsbalken i Göte-
borgsområdet ökat markant – en ökning med ca 65 % (hänsyn har tagits till 
befolkningsökningen). Ökningen var mest påtaglig fram till en topp år 1990. 
Efter det har nivån varit relativt stabil kring 14 000 - 15 000 brott per 100 000 
inv. Väl att märka är att inget av de efterföljande åren når upp till 1990 års 
nivå. Samtidigt kan konstateras att utplaningen och tendensen till minskning 
sker på en fortgående hög nivå. Internationellt brukar man tala om ”high-cri-
me societies” – samhällen med hög brottsnivå – för att beteckna ett tillstånd 
av permanent hög brottsnivå, något som gäller för många jämförbara, högt 
utvecklade samhällen i Västvärlden.

 

 

TILLGREPPSBROTTEN MINSKAR
Att kurvan ser ut på det här sättet beror till stor del på utvecklingen av till-
greppsbrotten (här innefattas bil- och cykelstöld, inbrottsstöld, stöld/snatteri 
ur och från motordrivet fordon, stöld/snatteri i butik/varuhus). Från en topp 
år 1986 har de fluktuerat på en nivå kring 8 000 brott / 100 000 inv. under 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, med en noterbar tendens till 

Diagram 1   Anmälda brottsbalksbrott / 100 000 inv. 1975-2004
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minskning i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Antalet tillgrepps-
brott låg år 2004 på samma nivå som i början av 1980-talet.

 

 

Men alla tillgreppsbrott har inte utvecklats på samma sätt. Inbrottsstölderna 
har trendmässigt minskat sedan en topp i slutet av 1970-talet, butiksstölder/-
snatterier nådde en topp år 1991 och har därefter minskat. Nivån år 2004 är 
i grova drag densamma som under 1980-talets andra hälft. Även bilstölderna 
nådde en topp i början av 1990-talet för att därefter minska kraftigt under 
några år. I slutet av 1990-talet ökade de på nytt för att återigen minska under 
2000-talets fem första år. Cykelstölderna nådde en topp kring mitten av 1990-
talet, varefter de har minskat kontinuerligt. Antalet år 2004 är mindre än i bör-
jan av 1980-talet, om hänsyn tas till befolkningsökningen. Stöld ur och från 
motorfordon är dock ett tillgreppsbrott som utvecklats annorlunda. Denna 
kategori, mängdmässigt den största av tillgreppsbrotten, har ökat kontinuer-
ligt fram till slutet av 1990-talet, varefter den har planat ut på en relativt hög 
nivå. Nivån år 2004 låg på drygt 2 400 brott per 100 000 inv.
 Hur väl speglar då statistiken över anmälda brott den faktiska tillgrepps-
brottslighetens omfattning och utveckling? Med tanke på graden av försäk-
ringstäckning och gällande försäkringsregler som omfattar bostäder och loka-
ler av olika slag, fordon och andra stöldbegärliga objekt kan vi på goda grunder 
säga att den ger en tämligen bra bild av den faktiska tillgreppsbrottslighetens 
omfattning och utveckling, åtminstone med avseende på närliggande decen-
nier. Det är dock rimligt att anta att det finns ett visst ”bortfall” av anmälda 
brott till följd av att relationen mellan självrisknivå och sakvärde förändrats 
(t ex för cyklar), så att det i vissa fall inte anses vara ekonomiskt motiverat att 
anmäla sådana tillgreppsbrott.
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Diagram 2   Anmälda tillgreppsbrott / 100 000 inv. 1975-2004
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RÅN, SKADEGÖRELSE OCH BEDRÄGERIER
Innan vi går vidare till våldsbrotten ska utvecklingen för några andra brottska-
tegorier tas upp. Rånbrotten har exempelvis ökat mycket kraftigt sedan slutet 
av 1980-talet. För hela den aktuella perioden rör det sig om en fyrdubbling, 
och det är personrånen som utgör merparten av rånbrotten (notera dock att 
rånbrotten generellt sett är få jämfört med gruppen tillgreppsbrott). De se-
naste två åren (2003 och 2004) har dock rånbrottsligheten minskat, och det 
gäller även för personrånen.

Skadegörelsebrotten är en annan brottskategori som ökat kraftigt om vi ser 
till hela den undersökta perioden. Här rör det sig om en knapp tredubbling 
fram till år 2002 (från ca 600 / 100 000 inv. till ca 1 700 / 100 000 inv.). Men 

 

 

Diagram 3  Anmälda rånbrott / 100 000 inv. 1975-2004 
(personrån särskilt markerade)

250

200

150

100

50

0

19
75

19
78

19
8

1

19
8

4

19
8

7

19
9

0

19
9

3

19
9

6

19
9

9

2
0

0
2

2
0

0
4

1 800

1 500

1 200

900

600

300

0

19
75

19
78

19
8

1

19
8

4

19
8

7

19
9

0

19
9

3

19
9

6

19
9

9

2
0

0
2

2
0

0
4

Diagram 4  Anmälda skadegörelsebrott / 100 000 inv. 1975-2004
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Diagram 5  Anmälda bedrägeribrott / 100 000 inv. 1975-2004

även för denna brottskategori kan en nedgång noteras åren 2003 och 2004.
 Bedrägeribrotten uppvisar en delvis motsatt utvecklingslinje. Från en topp 
år 1984 har de minskat rejält och antalet år 2004 (629 / 100 000 inv.) under-
stiger antalet år 1975. För dessa brottskategorier – särskilt personrånen och 
bedrägeribrotten – ger anmälningsstatistiken emellertid en betydligt sämre 
bild av den faktiska brottsligheten än vad som gäller för tillgreppsbrotten. I 
båda dessa fall kan vi av olika skäl förmoda en underrapportering. Det gäl-
ler inte minst för bedrägeribrotten, där upptäckt och anmälan i hög grad är 
beroende av bankers, försäkringsbolags och andra företags rapportering samt 
olika myndighetsinsatser, vilka varierar över tid.

ANMÄLDA VÅLDSBROTT
För anmälda misshandelsbrott är utvecklingen mer dyster. Antalet anmäl-
ningar har ökat fram till år 1999 (757 brott / 100 000 inv.), varefter en viss 
minskning skett. Antalsmässigt har de anmälda våldsbrotten ökat med drygt 
2,5 gång (hänsyn tagen till befolkningsökningen). Ökningen har varit särskilt 
påtaglig under två perioder – den första från år 1982 till 1988 och den andra 
från år 1992 till år 1999. Under åtminstone sistnämnda period är det de lind-
rigare misshandelsbrotten som står för den relativt största ökningen. Antalet 
anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har ökat från omkring 150 / 100 000 
inv. i början av 1980-talet till omkring 250 / 100 000 inv. i början av 2000-
talet. Andelsmässigt har denna kategori dock minskat något – från drygt 45 
% i början av 1980-talet till c a 35 % för 2000-talets inledning, vilket betyder 
att anmälda misshandelsbrott riktade mot andra offerkategorier (män, barn, 
tonåringar) ökat i högre grad.
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När det gäller misshandelsbrotten är det en allmänt vedertagen uppfattning 
att anmälningsstatistiken ger en skev bild av den faktiska omfattningen och 
utvecklingen. För det första finns det en ansenlig mängd brott som aldrig 
anmäls. En del för att de upplevs som bagatellartade, andra därför att offren 
inte vågar, eller därför att man saknar tilltro till rättssystemet. Det betyder att 
den faktiska våldsbrottsligheten är betydligt större än vad anmälningsstatisti-
ken visar. För det andra är det svårt att göra rättvisande jämförelser över tid 
eftersom anmälningsbenägenheten av olika skäl har förändrats (ökat), vilket 
innebär att framför allt lindrigare misshandelsbrott numera anmäls i större 
utsträckning än förr. Å andra sidan brukar det hävdas – som argument för 
att anmälningsstatistiken speglar en faktisk ökning – att det skett uppenbara 
förändringar inom en rad områden som har betydelse för misshandelsbrot-
tens omfattning. Det gäller alkoholkonsumtionens ökning, inte minst bland 
de yngre, en påtaglig tillväxt av näringsställen med utskänkningstillstånd samt 
ökningen och cementeringen av subkulturer med kriminella inslag.

SEXUALBROTT
En annan brottskategori som avser brott mot person är sexualbrott. Här kan 
vi notera en ojämn men trendmässig ökning för hela den aktuella perioden. 
Antalsmässigt har de anmälda sexualbrotten ökat tre gånger och nivån år 2004 
ligger på 116 / 100 000 inv. Antalet anmälda våldtäktsbrott är 2003 och 2004 i 
stort sett dubbelt så många som ingångsåret 1975. För sexualbrotten gäller att 
anmälningsstatistiken enbart i begränsad utsträckning avspeglar den faktiska 
brottslighetens omfattning och utveckling.

Diagram 6  Anmälda misshandelsbrott / 100 000 inv. 1975-2004 
(brott mot kvinnor särskilt markerade)
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När det gäller våldtäktsbrott görs en uppdelning i våldtäkt inomhus respek-
tive våldtäkt utomhus. Den senare typen är i stort sett identisk med vad som 
också brukar kallas överfallsvåldtäkt, medan våldtäkt inomhus i regel begås 
av en person som offret känner sedan tidigare. Av dessa är våldtäkt inomhus 
(försök till och fullbordad våldtäkt) vanligast, och det är också denna kategori 
som ökat mest. Diagrammet nedan visar förhållandet mellan anmälda inom- 
och utomhusvåldtäkter samt utvecklingen från 1990-talets andra hälft.

VÅLDSUTSATTHET ENLIGT OFFERUNDERSÖKNINGAR
Eftersom registeruppgifter som baseras på den polisiära anmälningsstatisti-
ken är så osäkra när det gäller vissa brott mot person, är det viktiga att lyfta 
fram andra slags uppgifter om misshandelsbrottens omfattning och utveck-
ling. En sådan alternativ källa är SCB:s offerundersökningar, som bygger på 
telefonintervjuer riktade till personer i åldersintervallet 16-84 år. Denna av-

Diagram 8  Anmälda våldtäktsbrott (försök till och fullbordad 
våldtäkt), Göteborgs kommun, 1996-2004    innomhus   utomhus
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Diagram 7  Anmälda sexualbrott / 100 000 inv. 1975-2004 
(våldtäktsbrott särskilt markerade)
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gränsning innebär att några årskullar med sannolikt brottsutsatta tonåringar 
samt årskullar av äldre (+ 84) inte kommer med. En annan exkludering gäller 
personer utan telefonabonnemang och personer intagna på olika institutio-
ner, varav många med hög sannolikhet ofta är utsatta för våld och hot. Nedan 
visas en sammanställning gällande utsatthet för våld.

För att urskilja trender kan vi omvandla 1980-talets värden till medelvärde för 
hela decenniet, respektive medelvärde för 1990-talet och 2000-talets första 
år. Vi ser då att i genomsnitt 3,4 % under 1980-talet uppgav att de under de 
senaste 12 månaderna utsatts för något våld. Motsvarande genomsnittsandel 
för 1990-talet är 4,3 % och för 2000-talets första år 4,8 % (större osäkerhet 
eftersom det här rör sig om färre år). Relaterar vi dessa tal till det genomsnitt-
liga antalet i befolkningen för respektive period kan vi konstatera att ungefär 
25 000 boende i Göteborgsområdet under 1980-talet under de senaste 12 
månaderna utsatts för något våld. Motsvarande siffra för 1990-talet är ungefär 
35 000 och för 2000-talets första år cirka 41 000 personer. Under perioden har 
befolkningen ökat med knappt 19 %. För att ta hänsyn till det kan vi relatera 
den angivna utsattheten till för varje årtionde aktuell befolkningsnivå. Vi ser 
då att den angivna våldsutsattheten ökat från 3 330/100 000 inv. under 1980-
talet till 4 350/100 000 inv. under 1990-talet. För 2000-talets första år är den 
angivna våldsutsattheten 4 788/100 000 inv. Förändringen mellan 1980-tal 
och 2000-talets första år ligger i storleksordningen drygt 40 %.

Tabell 1:  Procent av boende i Göteborgsområdet som under de 
senaste 12 månaderna utsatts för något våld 1980/81-2004

 År  totalt (%) män (%) kvinnor (%)

 1980-1981 3,6 6,0 1,4

 1982-1983 4,0 4,6 3,5

 1984-1985 2,6 3,1 2,1

 1986-1987 4,5 6,5 2,5

 1988-1989 2,1 3,5 0,9

 1990-1991 4,3 5,3 3,3

 1992-1993 4,6 6,8 2,4

 1994-1995 4,7 6,9 2,4

 1996-1997 3,1 3,0 3,2

 1998-1999 4,6 6,5 2,8

 2000-2001 3,7 5,1 2,3

 2002-2003 4,7 5,5 4,0

 2004 5,9 6,7 5,1
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År Genomsnittlig Genomsnittlig Genomsnittlig Genomsnittlig Utsatthet per

 andel boende  andel män andel kvinnor antal personer 100 000 inv.

1980-tal  3,4 %  4,7 %  2,1 % 25 000 3 330

1990-tal  4,3 %  5,7 %  2,8 %  35 000 4 350

2000-04  4,8 %  5,8 %  3,8 % 41 000 4 788

Tabell 2:  Den genomsnittliga andelen av boende i Göteborgsområdet 
som under de senaste 12 månaderna utsatts för något våld 1980/81-2004

 

Ser vi till skillnader mellan män och kvinnor kan vi konstatera att i genomsnitt 
4,7 % män respektive 2,1 % kvinnor under 1980-talet uppgav att de utsatts 
för något våld under de senaste 12 månaderna. Under 1990-talet var motsva-
rande siffror 5,7 % mot 2,8 %. Under 2000-talets första fem år var det 5,8 % 
mot 3,8 %. Det innebär att under 1990-talet ökade andelen våldsutsatta män 
relativt sett mer än andelen våldsutsatta kvinnor, medan det omvända förhål-
landet gäller för 2000-talets första år, dvs. en relativt sett kraftigare ökning av 
våldsutsatta kvinnor.
 Offerundersökningarna innehåller också uppgifter om våldets grovhet, med 
uppdelning i kategorierna ”något våld som krävde sjukvård”, ”något våld som 
gav synliga märken” samt ”övrigt våld”. Jämför vi 1990-talets senare hälft 
och 2000-talets första fem år med avseende på våldets grovhet visar det sig 
att ökningen under 2000-talets första del avser mer allvarliga våldsincidenter. 
Gör vi även i denna del en jämförelse mellan män och kvinnor finner vi att 
männens andel ökar i liten grad, men hela ökningen avser den typ av våld som 
krävde sjukvård. Kvinnors andel ökar i betydligt högre grad från 1990-talets 
senare hälft till 2000-talets första del, och det är särskilt kategorin våld som 
gav synliga märken (men inte krävde sjukvård) som ökat.

VÅRDTILLFÄLLEN PÅ GRUND AV VÅLD
Ett tredje sätt att försöka uppskatta framför allt det grova våldets utveckling 
är att granska Socialstyrelsens patientregister. I detta register förtecknas bl.a. 
vårdtillfällen där skadan orsakats av ”övergrepp av annan person”. Vårdtillfäl-
len är i detta sammanhang detsamma som patienter som skrivs in och vårdas 
på offentligt sjukhus, dvs. det som brukar kallas slutenvård. Det betyder att 
våldsorsakade skador som behandlas vid sjukhusens akutmottagningar, på 
vårdcentraler, vid tandläkarmottagningar, inom skolhälsovård etc. inte finns 
med. Motsvarande register för våldsrelaterade vårdtillfällen inom öppenvår-
den finns inte. I likhet med uppgifterna om anmälda brott och brottsoffers 
utsatthet måste även informationen om vårdtillfällen inom slutenvården tol-
kas med försiktighet. Det finns åtminstone ett par förhållanden som måste 
beaktas när vi gör jämförelser över tid. Kriterierna för inskrivning för sluten-
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vård har ändrats under senare decennier, till följd av akut- och öppenvårdens 
utveckling och dimensionering. Det är därför rimligt att anta att en del skador 
som tidigare föranledde slutenvård numera tas omhand inom öppenvården. 
Vårdtiderna har också kortats och antalet tillgängliga vårdplatser har i ett 
längre tidsperspektiv blivit färre, samtidigt som kortare vårdtider kompense-
rar för åtminstone en del av minskningen genom att nyttjandegraden ökat. Å 
andra sidan är det högst troligt att våldsskador orsakade av skjut- och stickva-
pen, liksom misshandel som lett till allvarliga skador i form av frakturer och 
hjärnskakning under hela den aktuella tidsperioden resulterat i inskrivning för 
slutenvård. Patientregistrets uppgifter är därför en relativt god indikator på 
det grövsta våldets utveckling.
 Följande tabell visar antalet vårdtillfällen inom slutenvård på grund av 
”övergrepp av annan person” för män och kvinnor i olika åldrar, hemmahö-
rande i Göteborgs kommun åren 1998-2004. Män svarar totalt för ca 73 % av 
inskrivningarna och kvinnor för 27 %. För både män och kvinnor gäller att 
åldersintervallet 25-44 år är mest skadedrabbat, följt av åldersintervallet 15-24 
år. För kvinnor är dock det högre åldersintervallet 45-64 år lika skadeutsatt 
som intervallet 15-24 år. Barn (0-14 år) är i högre grad utsatta för grovt våld 
än äldre (+ 65 år), oavsett kön. Det är svårt att utläsa någon egentlig ökning 
av vårdtillfällen på grund av grovt våld. Den ökning av mäns och kvinnors ut-
satthet för relativt allvarligt våld under 2000-talets fem första år som indikeras 
i SCB:s offerundersökningar kan inte spåras i patientmaterialet.

 ̈
DET DÖDLIGA VÅLDET
Det är känt att statistiken över anmälda fullbordade mord, dråp samt miss-
handel med dödlig utgång ger en missvisande bild av det dödliga våldets verk-
liga omfattning. Anmälningsstatistiken innebär en överskattning av antalet, till 

Åld. Män       Män  Kvinnor      Kv. Vård
grupp 98 99 00 01 02 03 04 totalt 98 99 00 01 02 03 04 totalt  totalt

0-14 3    4    2    5    6    9    2   31    6    6    6    1    7   10    2   38   69

15-23 31 32 39 33 26 37 43 241 5 16 8 9 15 9 5 67 308

25-44 59 54 57 72 52 69 54 417 20 23 26 21 21 8 15 134 551

45-64 26 27 22 25 25 21 17 163 8 14 9 8 8 11 9 67 230

65-74 4 4 4 1 3 1 2 19 2 1 1  2 1  7 26

75-84  3   1   4 2   6 1 1 1 11 15

85+  1 1     2  2 2 1 1    6 8

Totalt 123 125 125 136 113 137 118 877 43 62 52 46 55 40 32 330 1207

Tabell 3:  Antal vårdtillfällen 1998-2004 på grund av ”övergrepp av annan person”. Patienter med Göteborg som
hemkommun. Källa: Socialstyrelsens patientregister.
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Diagram 9  Antal fall av dödligt våld i Göteborgs kommun 
åren 1990-2004
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följd av att en del anmälda dödsfall visar sig vara icke våldsrelaterade, en del 
fall dubbelregistreras, en del avser försök eller förberedelser till mord etc. (se 
BRÅ-rapport 2003:4). För att få fram en mer rättvisande bild krävs en manu-
ell räkning med stöd av siffror från Socialstyrelsens dödsorsaksregister och 
aktuella rättsfall. När så görs framträder följande bild av det dödliga våldets 
omfattning och utveckling i Göteborgs kommun för åren 1990-2004.

 

 

Under den aktuella femtonårsperioden har totalt 125 personer bragts om li-
vet. Det genomsnittliga antalet per år är 8 personer, med en variation mellan 3 
och 14 personer per år. Av offren var 66 % män och 34 % kvinnor (överens-
stämmer med fördelningen för riket i helhet). Nio av offren (7 %) var under 
20 år. Av offren var merparten – 84 (67 %) – födda i Sverige. Av dem som var 
födda i andra länder var 18 (14 %) födda i övriga Europa, medan 22 (18 %) 
var födda i länder i andra delar av världen.
 Den vanligaste våldsmetoden var användning av kniv (52 fall), medan skjut-
vapen användes i 20 fall och hugg/slagvapen i 16 fall. Användningen av 
skjutvapen har ökat under 2000-talet. I resterande fall förekom misshandel, 
strypning/kvävning, dränkning och brand. Beträffande motivomständighe-
terna dominerar det som poliser brukar kalla bagatellbråk (29 fall), medan 
svartsjuka/separation utgör motiv i 24 fall. Andra motiv är ”i samband med 
brott” (bl.a. uppgörelser inom kriminella kretsar) och psykisk sjukdom, vilka 
båda ökat under 2000-talet. Till övriga kända motiv hör också bl.a. hatbrott 
och hämnd.
 Gärningspersonerna till de 125 fallen av dödligt våld var till antalet 97 (plus 
oklart antal i 14 ännu ouppklarade fall). Av dessa 97 var 90 (93 %) män och 
8 (7 %) kvinnor. Alla utom 10 var över 20 år. Av de 97 kända gärningsper-
sonerna var 60 % födda i Sverige, medan 23 % var födda i andra europeiska 
länder och 17 % var födda i länder i andra delar av världen.
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TVÅ AKTUELLA FRÅGOR
Det finns två frågor som ofta diskuteras i den kriminalpolitiska debatten: 
a) ökar ungdomsbrottsligheten? b) är kvinnor idag mer brottsbenägna än ti-
digare? Ett sätt att besvara båda frågorna är att granska statistiken över för 
brott misstänkta personer (avser Västra Götaland) som innehåller särskil-
jande uppgifter om de misstänkta personernas ålder och kön. Förutsatt att 
polisens verksamhet visavi brottsmisstänkta ungdomar (15-20 år) och brotts-
misstänkta kvinnor inte har varierat alltför mycket under perioden 1995-2004 
kan följande konstateras:

•  antalet ungdomar (15-20 år) som begår brott har inte ökat – inte i faktiska 
tal och inte heller som andel av det totala antalet misstänkta personer (gäl-
ler både ifråga om samtliga brott och ifråga om sammanlagda brottsbalks-
brott); 

• för vissa tillgreppsbrott – framför allt bilstöld och stöld/snatteri i butik/ 
varuhus – har antalet brottsmisstänkta ungdomar minskat, både i faktiska 
tal och som andel av det totala antalet misstänkta personer;

• undantagen från det generella mönstret utgörs av personrån, med ökat an-
tal misstänkta 15-20-åringar under perioden 1998-2002 och narkotikabrott, 
med ökat antal misstänkta ungdomar från och med 1996 (ungdomars andel 
av denna brottskategori ökar dock inte efter 2001);

• antalet misstänkta kvinnor och kvinnors andel av totalt antal misstänkta 
personer har inte ökat under den aktuella perioden – gäller både ifråga om 
samtliga brott (18-19 % kvinnor) och ifråga om sammanlagda brottsbalks-
brott (21-22 % kvinnor);

• det finns från och med slutet av 1990-talet en svag tendens till ökning ifråga 
om antal och andel kvinnor misstänkta för misshandelsbrott;

• för brottskategorin stöd/snatteri i butik/varuhus (brukar räknas som ett 
”kvinnobrott”) finns en svag tendens till minskning av antal och andel 
brottsmisstänkta kvinnor;

• antalet och andelen kvinnor misstänkta för narkotikabrott har ökat sedan 
början av 2000-talet.

SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Undersökningen av brottsutvecklingen i Göteborgsområdet för åren 1975-
2004 visar sammanfattningsvis att:

- anmälda brottsbalksbrott har ökat fram till 1990, varpå en utplaning skett 
på en hög nivå;

- anmälda tillgreppsbrott har ökat fram till 1986, varpå de minskat – minsk-
ningen är entydig och påtaglig från och med slutet av 1990-talet;
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- anmälda våldsbrott har ökat fram till 1999 (en ökning med drygt 2,5 gång), 
varpå de minskat något;

- utsattheten för våld har enligt offerundersökningarna ökat från början av 
1980-talet – en ökning som ligger i storleksordningen 40 %;

- det grövsta och det dödliga våldet har inte ökat under 1990-talet och hittills 
under 2000-talet;

- totalt sett har ungdomsbrottsligheten (antal/andel misstänkta personer i ål-
dern 15-20 år) inte ökat under de senaste tio åren, även om det finns exem-
pel på brottskategorier där det minskat respektive ökat;

- inte heller kvinnors brottslighet (antal/andel brottsmisstänkta kvinnor) har 
totalt sett ökat under de senaste tio åren, även om den varierar något med 
avseende på olika typer av brott.

Det är en bild av brottsutvecklingen som i grova drag överensstämmer med 
hur det ser ut för landet i stort. Undantagen gäller följande: a) anmälda miss-
handelsbrott, vilka inte minskar nationellt under 2000-talet; b) beskriven ut-
satthet för våld, som dels är högre för Göteborgsområdet, dels ökar under 
2000-talet, vilket den inte gör för landet i helhet.

I det följande ska jag kommentera och kortfattat diskutera 
minskningen av tillgreppsbrotten och våldsutvecklingen.

Även om en del av minskningen för vissa typer av tillgreppsbrott beror på 
förändringar av anmälningsbenägenheten till följd av höjda självrisknivåer, 
skiftande praksis bland näringsidkare etc. är nedgången så omfattande och så 
entydig att det får anses klart att den svarar mot en minskning av den faktiska 
tillgreppsbrottsligheten. Denna påtagliga minskning är förstås glädjande, men 
samtidigt förvånande. Egentligen borde det vara tvärtom, givet följande om-
ständigheter. Det tunga narkotikamissbruket (injektionsmissbruk och dagligt 
missbruk oavsett intagningssätt) har ökat under 1990-talet, även om ökningen 
i Göteborgsområdet sägs vara mindre än i Stockholms- och Malmöområdet. 
En ökning av det tunga narkotikamissbruket borde ha lett till en ökning av 
tillgreppsbrotten, eftersom försäljning av stulna varor ger intäkter som kan 
användas för inköp av narkotika. Den andra omständigheten är av demo-
grafisk natur. Från och med 1998 tillväxer åter åldersgruppen 15-20 åringar 
(har minskat sedan 1984) för att nå en topp 2008. Skillnaden på nationsnivå 
mellan 1998 och 2008 ligger i storleksordningen 120 000 personer. Eftersom 
15-20 åringar är betydligt mer brottsaktiva än äldre personer, och eftersom 
tillgreppsbrott i betydande utsträckning begås av 15-20 åringar borde antalet 
sådana brott inte ha minskat under senare år. Vidare är det känt att en relativt 
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liten grupp av marginaliserade och socialt belastade personer svarar för en 
oproportionerligt hög andel av tillgreppsbrotten. Deras livssituation präglas 
av socialt utanförskap, missbruk och andra sociala problem. Den här grup-
pen har med stor sannolikhet inte fått det bättre under slutet av 1990-talet 
och början av 2000-talet, sett till legala inkomster, bostadsförhållanden, vård 
och behandling etc. Samhällsutvecklingen har knappast varit av det slaget att 
den gynnat denna grupp på sådant sätt att incitamenten för minskat missbruk 
och minskad kriminalitet skulle ha ökat. Det är dock möjligt att personer 
inom denna grupp numera oftare grips och lagförs för exempelvis narkoti-
kabrott, vilket i så fall skulle kunna påverka tillgreppsbrottens antal. Antalet 
misstänkta personer och lagföringar för narkotikabrott i Västra Götaland har 
också ökat från och med 2000, vilket kan vara en effekt av att antalet narko-
tikamissbrukare har blivit fler. Troligt är dock att denna ökning haft en viss 
inverkan på tillgreppsbrottens minskning efter år 2000.

PREVENTIVA ÅTGÄRDER HAR HAFT EFFEKT
Men det verkliga trendbrottet för tillgreppsbrottens utveckling sker redan i 
början av 1990-talet, för att förstärkas under årtiondets senare del. Jag vill 
därför plädera för en annan möjlighet och framhålla hypotesen att tillgrepps-
brotten minskat därför att de samlade brottspreventiva åtgärderna haft effekt. 
Det ska understrykas att det rör sig om en hypotes och att mer detaljerad 
forskning om olika tänkbara orsaksfaktorer behöver genomföras. Brottspre-
ventiva effekter av produktutveckling, ökad övervakning och kontroll samt 
förbättrat skalskydd är dock påvisade i internationell forskning. De brottspre-
ventiva åtgärder som har relevans för tillgreppsbrottsligheten i Göteborgs-
området är av högst varierande slag, avser olika insatsområden och engagerar 
en rad olika aktörer. Sammantaget rör det sig om en massiv insats. Här följer 
några exempel (inte rangordnade efter betydelse): skalskyddet i form av mer 
brytsäkra dörrar och rejälare låsanordningar har förbättrats och elektroniska 
larmanordningar och kort-/passersystem har i stor omfattning installerats; 
övervakning och kontroll i varuhus och affärsgallerior har skärpts; tillsyn och 
kontroll i bostadsområden har ökat genom ideella samverkansinsatser och 
kommersiella väktartjänster; märkningen av olika stöldbegärliga objekt har 
förbättrats; alltfler bilar är försedda med larm och andra elektroniska skydds-
anordningar; förändringar har gjorts av områdesplanering och utformning av 
den fysiska miljön i syfte att öka trygghetskänslan och förhindra brottslighet; 
omfattande informations- och utbildningsinsatser i syfte att påverka attityder 
och beteenden (särskilt ungdomars) har genomförts.
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PARALLELLA TENDENSER
När det gäller våldsutvecklingen pekar uppgifterna till viss del åt olika håll. 
Anmälningarna minskar något under 2000-talets inledning, parallellt med att 
en större andel av de boende i Göteborgsområdet uppger att de utsatts för 
våld. Det är med stor sannolikhet dock bara en skenbar paradox. Eftersom 
endast en mindre del av den totala våldsbrottsligheten synliggörs som an-
mälda brott kan denna del mycket väl minska något, samtidigt som människor 
i intervjuer i större utsträckning uppger sig vara våldsutsatta. Det finns som 
tidigare poängterats olika skäl till varför människor inte anmäler brott (be-
kvämlighet, rädsla, misstro, försvar etc.). Tumregeln är: ju grövre brott och ju 
större social distans mellan de inblandade, desto högre anmälningsfrekvens. 
Därför är det lättare att med större säkerhet fastställa det grövsta och död-
liga våldets omfattning och utveckling. Tillgängliga uppgifter visar att det a) 
till största del drabbar män; b) till största del drabbar vuxna personer; c) till 
största del utförs av vuxna män; d) inte ökar i omfattning. Till särskilt noter-
bara inslag hör att användningen av skjutvapen i samband med dödligt våld 
ökat något, och att andelen utlandsfödda bland gärningspersoner och offer 
för det dödliga våldet är hög.
 När det gäller våldet i övrigt finns det mycket som talar för att utvecklingen 
av misshandelsbrotten är ett resultat av både ökad anmälningsbenägenhet 
och en ökning av det faktiska våldet. Ökad anmälningsbenägenhet samman-
hänger med att vi allmänt blivit mer känsliga för och mer intoleranta mot 
fysiska kränkningar. Det är detsamma som att säga att den personliga inte-
gritetens värde och ställning graderats upp. Det gäller även för grupper som 
tidigare knappast tillerkändes en tydlig individuell status, exempelvis kvinnor 
och minderåriga. Parallellt med denna mer långvariga värderingsförskjutning 
kan vi under senare årtionde också notera en tilltagande tendens till krav på 
rättsliggörande av konflikter. Exempel på det är när skolan som myndighet i 
samverkan med lärarnas fackliga organisationer under 1990-talet fattar beslut 
om att olika våldsyttringar i skolan regelmässigt ska polisanmälas, och när 
man inom olika andra delar av arbetsmarknaden omdefinierar hot- och vålds-
yttringar från att vara ett arbetsmiljöproblem till att vara ett rättsligt problem. 
Resultatet av dessa förändringar är en ökad mängd anmälda lindriga vålds-
brott. Detta exemplifieras av att anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 
7-14 år är den kategori av våldsbrott som relativt sett ökat mest under den 
senaste tioårsperioden.

ALKOHOLKONSUMTION OCH SUBKULTURER
Vad talar då för att även det faktiska våldet skulle ha ökat? För och främst 
sambanden mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott, varvid alkoholkon-
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sumtionen gäller både konsumtion i privata och offentliga sammanhang. 
Vid misshandelsbrott uppskattas att 70 – 80 % av gärningspersonerna och 
40 – 50 % av offren var alkoholpåverkade vid brottstillfället. När det gäller 
dödligt våld uppskattas relationen till 85 % av gärningspersonerna och 75 % 
av offren. Ett annat samband gäller att en betydande del våldsbrott tidsmäs-
sigt sammanfaller med uppgifter om den dagliga alkoholkonsumtionen, dvs. 
en topp för båda under kvälls-/nattetid under veckosluten. En ökning av 
alkoholkonsumtionen borde alltså leda till en ökning av anmälda våldsbrott. 
Alkoholkonsumtionen har ökat under senare år, till följd av ökad privatin-
försel, men också i form av ökad registrerad försäljning vid Systembolaget. 
Antalet serveringstillstånd har ökat och alkoholförsäljningen på restauranger 
uppvisar en svag uppgång under 2000-talet. En vanlig typ av alkoholrela-
terade våldsbrott (misshandel mot man, utomhus, obekant gärningsperson) 
har enligt anmälningsstatistiken också ökat från slutet av 1990-talet, med en 
tendens till viss minskning 2003 och 2004. Ett annat typiskt alkoholrelaterat 
våldsbrott – misshandel mot kvinna, inomhus, bekant gärningsperson – upp-
visar en likartad utveckling. Det finns enligt anmälningsstatistiken med andra 
ord ett visst stöd, om än inte särskilt starkt, för att en viss del av det faktiska 
våldets ökning kan återföras på en allmän ökning av alkoholkonsumtionen. 
Men osäkerheten är uppenbar och det ska framhållas att här finns behov av 
mer detaljerad och djupgående forskning. 
 Den andra omständigheten som talar för en ökning av det faktiska våldet är 
tillväxten av subkulturer med kriminella inslag. Man brukar i detta samman-
hang tala om hög grad av inomgruppsvåld, dvs. merparten av våldet riktas 
mot personer inom samma eller likartade grupperingar. Antalet sådana grup-
per har sedan 1960-talet ökat i det svenska samhället. En rimlig hypotes är att 
våldsyttringar som även riktas mot utomstående eller mer oplanerat drabbar 
dem har ökat, särskilt under senare decennier.
 Syftet med denna undersökning har varit att baserat på ett omfattande data-
material – registerdata såväl som intervjudata – beskriva och diskutera brotts-
lighetens omfattning och utveckling i Göteborgsområdet under perioden 
1975-2004. Det är min förhoppning att presenterade beskrivningar, slutsatser 
och hypoteser ska bilda underlag för en fortsatt diskussion om de olika sam-
spelande faktorer som i närtid och mer långsiktigt påverkar brottslighetens 
omfattning och fortsatta utveckling.
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