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Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborgsområdet 1986 – 2009. 
En sammanvägning av register- och intervjuuppgifter 
 
Av professor Sven-Åke Lindgren 
 
 
Resultat i sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning är att presentera ett underlag för en fördjupad diskussion om 
brottslighetens utveckling, omfattning och karaktär och därmed ge en grund för resonemang 
om olika förhållanden och åtgärder som kan tänkas påverka brottsutvecklingen. 
 
I undersökningen används uppgifter från en rad olika datakällor – nationell och internationell 
kriminalstatisk, uppgifter från offerundersökningar, registeruppgifter angående patienter som 
vårdats till följd av våldsskador samt data från nationella och europeiska trygghetsmätningar. 
 
Undersökningen avser förhållanden under perioden 1986-2009 och en geografisk avgränsning 
görs till Västra Götaland och i vissa fall till Göteborgsområdet.  
 
Två olika tendenser tydliggörs – en positiv och en negativ. Den positiva visar:  
 

- att stöldbrotten fortsätter att minska, och nivån år 2009 är den lägsta på 25 år; 
- att ungdomsbrottsligheten inte tilltar, när vi tar hänsyn till ökningen av antalet 15-20-

åringar under den aktuella perioden; 
- att 15-20-åringar som misstänks för brott inte har blivit mer brottsbelastade under 00-

talet; 
- att 15-åringars attityder till och erfarenheter av brott tycks utvecklas i gynnsam rikt-

ning; 
- att människors oro och otrygghet för brottslighet minskar, liksom en destruktiv påver-

kan av livskvaliteten. 
 
Viktiga faktorer för att förstå och förklara denna positiva utveckling är övergången från kon-
tanthantering till elektroniska betalningssystem, produktutveckling som gör att t.ex. dagens 
bilar är svårare att stjäla, utveckling och försäljning av larm- och låssystem, ökad bevakning 
av affärscentra och offentliga miljöer (med kameror och bevakningspersonal), genomslag för 
brottspreventiva idéer och modeller som inneburit ökad tillsyn och bevakning även i bostads-
områden, en betydande lokal satsning på brottsprevention som sannolikt påverkat både attity-
der och beteenden etc. När det gäller ungdomsbrottslighetens ljuspunkter tillkommer en gynn-
sam attitydförändring som kunnat avläsas i BRÅ:s skolundersökningar under 00-talet. Även 
förändrade aktivitetsmönster kan tänkas spela in – ökad datoranvändning innebär mindre tid, 
färre tillfällen och minskat intresse att begå vanliga typer av brott. Minskningen av männi-
skors oro och otrygghet för brottslighet är osäker. En möjlig förklaring kan vara att mätningar 
åren 2005/2006 avspeglar en då intensiv offentlig debatt om s.k. vansinnesdåd och svårighe-
terna att förutsäga och förhindra brott som begås av psykiskt sjuka personer.   
 
Den negativa tendensen visar: 
 

- att de anmälda våldsbrotten ökar, och att det rör sig om en kontinuerlig ökning för 
både misshandel och sexualbrott; 
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- att utsattheten för våld ökar trendmässigt och att ökningen från 90-talet till 00-talet 
gäller mer allvarliga våldsincidenter (som gav märken respektive krävde sjukvård); 

- samtidigt ska dock noteras att det allra grövsta och det dödliga våldet inte tycks öka. 
 
I debatten om den svenska våldsbrottslighetens utveckling ställs ofta två uppfattningar mot 
varandra. Den noterade ökningen anses i det ena fallet vara en effekt av förändrade synsätt 
och värderingar, vilka manifesteras i att fler fysiska sammanstötningar numera klassas som 
”riktigt våld” och att kränkningar av den individuella sfären i allt mindre utsträckning tolere-
ras. Båda dessa yttringar resulterar i ökat antal synliggjorda våldsbrott sett över tid. I det andra 
fallet anses den noterade ökningen indikera ett mer utbrett reellt våld i samhället, beroende på 
ökningar eller förändringar av alkohol-/drogmissbruk, ett expanderat nöjes- och restaurangut-
bud med samhörande förändrade umgängesmönster, våldsbejakande subkulturer (t.ex. krimi-
nella gäng och supportrar som prioriterar våldet före fotbollen). Hit hör också teorier och 
forskning om hot/våld som integrerade inslag i manliga identitets- och handlingsmönster. 
Uppfattningarna positioneras som antingen eller. Men en teoretiskt och empiriskt rimligare 
uppfattning är att det rör sig om både och. Både förändrade synsätt och värderingsförskjut-
ningar (ökade anmälningar) samt sociala och kulturella förändringar som lett till mer reellt 
våld. Men det allra grövsta våldet tycks dock inte ha ökat under 00-talet. 
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Inledning 
 
Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit en alltmer central fråga. Det märks om 
man studerar den politiska debatten, och om man ser till medias nyhetsutbud. Så är det i 
Nordamerika, Europa, Australien och delar av den övriga världen. Brott och brottsbekämp-
ning väcker starka känslor. Framställningen är ofta likartad, med huvudbudskapet att brotts-
ligheten ökar och förgrovas. Ett budskap som ofta illustreras av ”vansinnesdåd”, barn eller 
tonåringars ”oförklarliga” handlingar eller välorganiserade och välbeväpnade ligor på fram-
marsch. Samhället i form av myndigheter och andra goda krafter sägs vara på defensiven. Det 
är mot denna bakgrund alltför lätt att falla in i tron att allt bara blir värre och värre. Och att 
inga åtgärder hjälper. Men riktigt så illa är det inte. Visst har brottsligheten i Sverige och i 
andra jämförbara länder ökat sett över en längre tidsperiod. Men det är ingen oavbruten ök-
ning. Tvärtom har en del brott minskat under senare år, och för vissa brottskategorier gäller en 
trendmässig minskning sedan mitten av 1980-talet. Visst har gängen blivit fler och alltmer 
synliga, och en del av den brottslighet som kan skrivas på deras konto är spektakulär i sin 
våldsamhet. Men det innebär inte att alla socialt utsatta ungdomar står i kö för en kriminell 
karriär. Det finns tvärtom en hel del som tyder på att ungdomsbrottsligheten minskar, eller i 
vart fall inte ökar. Om man i stället för medias ofta enkelriktade framställningar går i närkamp 
med ett bredare och mer sammansatt kunskapsunderlag, framträder en mer komplex och svår-
tydbar bild. En bild som förvisso innehåller många mörka sidor och oroande aspekter. Men en 
bild som också rymmer ljuspunkter och överraskande trendbrott. Det är en bild som förhopp-
ningsvis ger anledning till eftertanke om hur man ska tolka och förstå det som sker, vad saker 
och ting kan tänkas bero på och vad man kan göra för att påverka utvecklingen i positiv rikt-
ning. 
 
I denna undersökning beskrivs och diskuteras brottslighetens utveckling, omfattning och ka-
raktär i Västra Götaland och Göteborgsområdet under perioden 1986 – 2009. Syftet är att ge 
ett underlag för en mer nyanserad diskussion om olika åtgärder och mer generella förhållan-
den som kan tänkas påverka brottsutvecklingen. Förutom utvecklingen inom nämnda geogra-
fiska områden kommer jag att särskilt behandla ungdomars (15 – 20 år) brottslighet samt av-
slutningsvis redovisa och kommentera uppgifter om oro och otrygghet baserat på BRÅ:s na-
tionella trygghetsundersökningar och den europeiska brotts- och trygghetsundersökningen.  
 
De datamaterial som bildar underlag för undersökningen är: 
 

• BRÅ:s kriminalstatistik över anmälda brott inom Västra Götaland för åren 1986-2009. 
Befolkningsunderlaget för perioden uppgår till ca 1 404 000 – 1 569 000 invånare, 
varav Göteborg svarar för 429 000 – 507 000 invånare; 

• BRÅ:s kriminalstatistik över för brott misstänkta personer i Västra Götaland, åren 
1995-2009; 

• Data från SCB:s offerundersökningar (ULF-data) för Göteborgsområdet som har tagits 
fram särskilt för denna undersökning.; 

• Manuellt bearbetad statistik över antalet fall av dödligt våld i Göteborgs kommun. 
Kriminolog Mikael Rying, Mittuniversitetet, har efter genomgång av rättsfallen gjort 
korrigeringar i förhållande till antalet anmälda fall av fullbordat mord, dråp och miss-
handel med dödlig utgång;  

• Uppgifter från Socialstyrelsens patientregister om antalet vårdade patienter respektive 
vårdtillfällen till följd av våldsrelaterade skador; 

• BRÅ:s trygghetsundersökningar 2007 - 2009; 
• Eurostat:s sammanställning av brottsutvecklingen inom EU åren 1998-2007; 
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• Europeiska brotts- och trygghetsundersökningen 2005. 
 
De kriminalstatistiska uppgifterna redovisas genomgående som antalet brott per 100 000 in-
vånare, vilket innebär att antalet brott delas med det aktuella årets befolkningstal och därefter 
multipliceras med 100 000. Detta är ett internationellt vedertaget sätt att räkna och redovisa 
brottsutvecklingen över tid. Syftet är att rensa bort effekten av årliga förändringar av befolk-
ningsmängden. Det är brottslighetens förändringar som är av primärt intresse, inte upp- eller 
nedgångar som följd av att vi blir fler eller färre. Nivåvärdena är därför betydligt lägre än i 
redovisningar där enbart antalet brott anges. Jag kommer löpande i presentationen av uppgif-
ter om olika slags brott också att ta upp aspekter som är särskilt viktiga att tänka på när man 
ska tolka siffrorna. Det gäller sådant som mörkertalet (mängden brott som vi inte har några 
uppgifter om), anmälningsbenägenheten (förändringar i fråga om människors vilja att anmäla 
brott), bortfall av specifika grupper (betydelsen av att människor och grupper inte nås av t ex 
telefonintervjuer), m.m.  
 
I denna undersökning är det utvecklingen över tid – trender och tendenser – som står i fokus, 
snarare än enskilda års registrerade nivåer för olika brott. 
 
 
Brottslighetens struktur 
 
Innan jag går över till att beskriva utvecklingen för olika brottstyper kan det vara värt att be-
akta brottslighetens struktur, dvs. olika typer av brott och den storleksmässiga relationen mel-
lan dessa. Som framgår av figur 1 nedan svarar tillgreppsbrotten (stöld och rån) för merparten 
(ca 40 %) av den anmälda brottsligheten, följt av brott mot person (mord, dråp, misshandel, 
sexualbrott, hot m.m.) med 17 % och skadegörelse som står för 16 %. Narkotikabrotten svarar 
för enbart 6 %, vilket kan förvåna. Man ska då betänka att det här rör sig om anmälda brott. 
Narkotikabrotten hör till den typ av brott som sällan anmäls på annat sätt än genom olika 
myndigheters spanings- och utredningsverksamhet. Det ska understrykas att brottslighetens 
struktur är tämligen konstant.  
 

Brottslighetens struktur 2009
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Figur 1: Brottslighetens struktur i Västra Götaland år 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik. 
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Utplaning på hög nivå 
 
När det gäller totalt anmälda brott för den aktuella tidsperioden har inga drastiska förändring-
ar skett. Från en topp åren 2001 och 2002 kan en viss nedgång noteras, följt av en viss upp-
gång de senaste åren. Tendensen till utplaning har dock skett på en relativt hög nivå. Interna-
tionellt brukar man tala om ”high-crime societies” – samhällen med hög brottsnivå – för att 
beteckna ett tillstånd av en varaktig hög brottsnivå, något som gäller för många jämförbara 
utvecklade samhällen i Västvärlden (Garland 2001). De stora ökningarna av anmälda brott i 
Sverige skedde under perioden 1950 – 1990.  
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Diagram 1: Anmälda brott per 100 000 invånare, 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik. 
 
 
Stöldbrotten minskar 
 
Stöldbrotten har konstant minskat sedan början av 2000-talet. Nivån år 2009 är betydligt lägre 
än den var år 1986, dvs. den lägsta på nästan 25 år. I diagram 2 nedan återges utvecklingen för 
några av de vanligaste stöldbrotten: bilstöld, stöld ur och från fordon, inbrottsstöld och 
stöld/snatteri.  
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Diagram 2: Anmälda stöldbrott per 100 000 invånare, 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik. 
 
Alla tillgreppsbrott har dock inte utvecklats på samma sätt. Inbrottsstölderna har i stort halve-
rats under den aktuella perioden. Markanta minskningar kan också noteras vad gäller bilstöl-
der och stöld ur och från fordon. Stöld/snatterier har däremot ökat fram till slutet av 1990-
talet, varefter en utplaning skett. 
 
Hur väl speglar då statistiken över anmälda brott den faktiska stöldbrottslighetens omfattning 
och utveckling? Med tanke på graden av försäkringstäckning och gällande försäkringsregler 
som omfattar bostäder och lokaler av olika slag, fordon och andra stöldbegärliga objekt kan vi 
på goda grunder säga att den ger en tämligen bra bild av den faktiska stöldbrottslighetens om-
fattning och utveckling, åtminstone med avseende på närliggande decennier. Det är dock rim-
ligt 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 stöldbrott. Det bör också begrundas att vi här rör oss 
med stumma, kvantitativa mått. Varje stöldbrott, oavsett godsvärde och direkta och indirekta 
skadeverkningar, räknas lika. Vi kan på basis av dessa uppgifter inte säga något om huruvida 
stöldbrottsligheten eventuellt ändrat karaktär. Det kan i princip vara så att mängden brott, sär-
skilt de av mer enkelt slag, har minskat, samtidigt som mängden mer kvalificerade stöldbrott 
har ökat. 
 
Minskningen av stöldbrotten är inget unikt för Västra Götaland. Tvärtom. Stöldbrotten mins-
kar även om vi ser till utvecklingen för landet i stort. Vi ser också ett likartat mönster om vi 
går till motsvarande data för europeisk nivå (van Dijk et al. 2005, Tavares & Thomas 2009). 
Det tyder på en generell trend, vilket bl.a. innebär att vi bör söka förklaringarna till nedgången 
i generella förhållanden, såsom en övergång från kontanthantering till elektroniska betal-
ningsmedel, produkter med bättre stöldskydd, utveckling och försäljning av ett brett utbud av 
säkerhetsprodukter och bevakningstjänster samt genomslag för brottspreventiva åtgärder (för-
ändringar av den sociala kontrollen). 
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Rån och skadegörelse  
 
Rån, inte minst personrån, är en omskriven och omdebatterad brottskategori. Under den aktu-
ella perioden har denna typ av brott, som förutom ett tillgrepp även inkluderar hot och/eller 
våld, i stort sett fördubblats. Under de senaste fem åren tycks dock en viss utplaning skett. 
Mörkertalet för personrån är betydande, vilket innebär att en viss mängd av denna brottstyp 
aldrig anmäls, på grund av rädsla för repressalier eller av andra skäl. Det ska noteras att rån-
brotten antalsmässigt är betydligt färre än vad stöldbrotten är. Personrånen ligger i storleks-
ordningen 50 – 90 per 100 000 invånare och år, medan exempelvis inbrottsstöld handlar om 
1 000 – 2 000 per 100 000 invånare och år. 
 

Anmälda rån med särredovisning av personrån
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Diagram 3: Anmälda rån per 100 000 invånare, 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik. 
 
 
Anmälda skadegörelsebrott är en annan kategori som påtagligt ökat under de senaste decenni-
erna. Det rör sig om en dryg fördubbling, och vi kan notera en kraftig ökning under de senaste 
åren. När det gäller klotter (särredovisas i statistiken fr o m 1996) har vi en ökning fram till 
2002, därefter minskar de anmälda brotten under några, följt av en markant uppgång, framför 
allt år 2009. Nivån på anmälda skadegörelsebrott som klotter hänger i hög grad samman med 
anmälningsbenägenheten hos t ex fastighetsägare och läns- och kommunala kollektivtrafikbo-
lag. 
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Anmälda skadegörelsebrott med särredovisning av klotterbrott
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Diagram 4: Anmälda skadegörelsebrott, klotter särredovisat, per 100 000 invånare, 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s 
kriminalstatistik. 
 
 
Bedrägeribrotten ökar åter  
 
Till skillnad mot rån och skadegörelse utgör bedrägerier en brottskategori som ofta kommer 
mer i skymundan. Från år 1986 till 2006 minskade de anmälda brotten kraftigt. Därefter kan 
vi notera en markant ökning. Det är främst bedrägerier med kontokort samt dator- och inter-
netrelaterade brott som ökat. För år 2009 finns dessutom i Västra Götaland en mycket kraftig 
ökning av bedrägerier med bluffakturor. 
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Diagram 5: Anmälda bedrägeribrott per 100 000 invånare, 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik 
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Sammanfattning av utvecklingen för tillgreppsbrott: 
 

• Den anmälda totala brottsligheten har planat ut på en relativt hög nivå. 
• Anmälda stöldbrott fortsätter att minska och allt talar för att det rör sig om en faktisk 

minskning. 
• Nedgången gäller för många likartade länder, varför orsakerna måste vara av mer ge-

nerellt slag, t ex minskning av kontanta medel, ökat produktskydd, satsningar på larm, 
lås och andra skyddsåtgärder samt generellt genomslag för brottspreventiva synsätt 
och åtgärder.   

• Anmälda rånbrott (inklusive personrån) har grovt sett fördubblats, men under senare år 
har en utplaning skett.  

• Anmälda skadegörelsebrott (inklusive klotter) ökar åter, efter en period av utplaning. 
• Anmälda bedrägeribrott minskade kraftigt under ca. 20 år, men har ökat markant un-

der de senaste tre åren. Det är främst bedrägerier med kontokort samt dator- och inter-
netrelaterade brott som ökat.  

 
 
 
Anmälda våldsbrott 
 
Anmälda misshandelsbrott har genomgående ökat under nästan 25 år. Det rör sig om en dryg 
fördubbling. Ökningen har varit särskilt påtaglig i början och i slutet av 1990-talet samt fr o m 
år 2005. Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor har ökat från omkring 125 / 100 000 
inv. i mitten av 1980-talet till omkring 270 / 100 000 inv. år 2009. Andelsmässigt ligger den-
na brottstyp tämligen konstant. Det rör sig om ca 35 % av de anmälda misshandelsbrotten  
både i början och i slutet av perioden. 
 
Ser vi mer i detalj till de senaste årens ökning av anmälda brott gäller ökningen samtliga of-
ferkategorier (barn, tonåringar, kvinnor och män). Sett till uppdelningen av anmälda misshan-
delsbrott som skett inomhus respektive utomhus, har den sistnämnda kategorin (omfattar flest 
antal anmälda brott) ökat sedan 2006 medan inomhusbrotten ökat fr.o.m. år 2008. 
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Anmälda misshandelsbrott med särredovisning av misshandelsbrott mot 
kvinnor
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Diagram 6: Anmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare, 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik. 
 
 
När det gäller misshandelsbrotten är det en 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 relationen mellan gärningsperson och offer gör det 
besvärligare att anmäla. Det kan också vara så att man saknar tilltro till rättssystemet. Det 
betyder att den faktiska våldsbrottsligheten är betydligt större än vad anmälningsstatistiken 
visar. Enligt den nationella trygghetsundersökningen, som bl.a. undersöker utsatthet för brott,  
är det knappt 25 % av brotten mot enskild person som anmäls (BRÅ 2010 a). För det andra är 
det svårt att göra rättvisande jämförelser över tid eftersom anmälningsbenägenheten av olika 
skäl har förändrats (ökat). Det innebär att framför allt lindrigare misshandelsbrott numera an-
mäls i större utsträckning än förr, liksom brott mot barn och tonåringar. Å andra sidan kan det 
hävdas – som argument för att anmälningsstatistiken speglar en faktisk ökning – att det skett 
uppenbara förändringar inom en rad områden som har betydelse för misshandelsbrottens om-
fattning. Det gäller alkoholkonsumtionens ökning, inte minst bland de yngre, en påtaglig till-
växt av näringsställen med utskänkningstillstånd och en svag social kontroll i flertalet nöjes-
miljöer (kraftig obalans i andelen närvarande unga – vuxna) samt tillväxten av subkulturer 
med drogmissbruk och 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 drygt tre gånger och nivån år 2009 ligger på 139 / 100 000 inv. År 2005 
ändrades sexualbrottslagen i avsikt att klassificera fler typer av sexuella kränkningar som 
våldtäkt. Det har fått till följd att antalet anmälda våldtäktsbrott ökat, medan antalet anmälda 
fall av sexuellt utnyttjande minskat. För sexualbrotten gäller generellt att anmälningsstatisti-
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ken enbart i mycket begränsad utsträckning avspeglar den faktiska brottslighetens omfattning 
och utveckling. 
 

Anmälda sexualbrott med särredovisning av våldtäktsbrott och sexuellt 
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Diagram 7: Anmälda sexualbrott per 100 000 invånare, åren 1986 – 2009. Källa: BRÅ:s kriminalstatistik. 
 
 
Utsatthet för våld enligt offerundersökningar 
 
Eftersom uppgifter som baseras på den polisiära anmälningsstatistiken är så osäkra när det 
gäller brott mot person, är det angeläget att lyfta fram andra slags uppgifter om misshandels-
brottens omfattning och utveckling. En sådan alternativ källa är SCB:s offerundersökningar 
med uppgifter fr.o.m. år 1980, som bygger på besöks- och telefonintervjuer med personer i 
åldersintervallet 16-84 år. Denna avgränsning innebär att några årskullar med sannolikt 
brottsutsatta tonåringar samt årskullar av äldre (+ 84) inte kommer med. En annan exklude-
ring gäller exempelvis personer utan telefonabonnemang och personer intagna på olika insti-
tutioner, varav många sannolikt ofta är utsatta för våld och hot.  
 
För att urskilja trender kan vi omvandla 1980-talets värden till medelvärde för hela decenniet, 
respektive medelvärden för 1990-talet och 00-talets första nio år. Vi ser då att i genomsnitt 4,3 
% under 1980-talet uppgav att de under de senaste 12 månaderna utsatts för något våld. Mot-
svarande genomsnittsandel för 1990-talet är 4,9 % och för 2000-talets första nio år 5,3 % 
(större osäkerhet eftersom det här rör sig om färre år – värdena för 2008 är dessutom mer 
osäkra till följd av metodförändringar).  
 
Decennium Totalt % Män % Kvinnor % 
1980-talet 4,3 5,7 2,9  
1990-talet 4,9 6,6 3,1 
00-talet (t.o.m. 08) 5,3 6,7 4,4 
 
Tabell 1: Andel utsatta för något våld i genomsnitt per decennium, 1980/81 – 2008. Källa: SCB:s ULF-data. 
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Som framgår rör det sig om en trendmässig ökning. Det är genomgående allt större andelar av 
personer bosatta i Göteborgsområdet som uppger att de utsatts för något våld, både män och 
kvinnor. Det ska poängteras att de ökade andelarna dessutom avser allt fler människor, efter-
som befolkningen ökat under de aktuella decennierna.  
 
Den andelsmässiga ökningen mellan 80- och 90-talen var större än ökningen mellan 90-talet 
och 00-talets nio första år. Vi kan också se att ökningen av andelen utsatta män var större från 
80-tal till 90-tal, medan andelen utsatta kvinnor ökade mer från 90-talet till 00-talet.  
 
I offerundersökningarna görs även en uppdelning i grovhetsnivåer. Det grövsta våldet avser 
sådana fall som krävt sjukvård. Den andra nivån gäller våld som gett synliga märken och den 
tredje nivån klassificeras som övrigt våld, och motsvarar relativt lindriga former av våld. Ta-
bellen nedan visar den genomsnittliga fördelningen mellan olika grovhetsnivåer för de tre 
decennierna. 
 
 
Decennium Våld som krävde 

sjukvård 
Våld som gav 
synliga märken 

Övrigt våld 

 Män Kv. Män Kv. Män Kv. 
1980-talet 1,3 0,6 2,1 1,2 2,3 1,1 
1990-talet 1,0 0,4 2,5 1,1 3,1 1,6 
00-talet (t.o.m. 08) 1,8 0,5 2,2 1,8 2,7 1,6 
 
Tabell 2: Andel män och kvinnor i Göteborgsregionen som utsatts för olika grader av våld per decennium, perio-
den 1980/81 – 2008. Källa: SCB:s ULF-data. 
 
I en detaljanalys som en uppdelning i olika kategorier medger framträder en mer sammansatt 
bild. Vi ser att våld som krävde sjukvård under samtliga decennier är betydligt mindre vanligt 
förekommande än de två andra formerna. För män gäller den mest påtagliga ökningen dels 
ökningen av övrigt våld från 80-talet till 90-talet, dels våld som krävde sjukvård från 90-talet 
till 00-talet. Motsvarande för kvinnor gäller kategorin våld som gav synliga märken från 90-
talet till 00-talet. Ökningen från 90-talet till 00-talet tycks således gälla de två grövre våldsni-
våerna – våld som krävde sjukvård för män och våld som gav synliga märken för kvinnor.  
 
 
Vårdtillfällen på grund av våld   
 
Ett ytterligare sätt att försöka uppskatta framför allt det grövsta våldets utveckling är att 
granska Socialstyrelsens patientregister. I detta register förtecknas bl.a. vårdtillfällen där ska-
dan orsakats av ”övergrepp av annan person”. Vårdtillfällen är i detta sammanhang detsamma 
som patienter som skrivs in och vårdas på offentligt sjukhus. Det betyder att våldsorsakade 
skador som behandlas vid sjukhusens akutmottagningar, på vårdcentraler, vid tandläkarmot-
tagningar, inom skolhälsovård etc. inte finns med. Motsvarande register för våldsrelaterade 
vårdtillfällen inom öppenvården finns inte. I likhet med uppgifterna om anmälda brott och 
brottsoffers utsatthet måste även informationen om vårdtillfällen inom slutenvården tolkas 
med försiktighet. Det finns åtminstone ett par förhållanden som måste beaktas när vi gör jäm-
förelser över tid. Kriterierna för inskrivning för slutenvård 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 öppenvår-
den. Vårdtiderna har också kortats och antalet tillgängliga vårdplatser har i ett längre tidsper-
spektiv blivit färre, samtidigt som kortare vårdtider kompenserar för åtminstone en del av 
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minskningen genom att nyttjandegraden ökat. Å andra sidan är det högst troligt att våldsska-
dor orsakade av skjut- och stickvapen, liksom misshandel som lett till allvarliga skador i form 
av frakturer och hjärnskakning under hela den aktuella tidsperioden resulterat i inskrivning för 
slutenvård. Det är dock inte omöjligt att en och annan person med sådana allvarliga skador 
inte skrivs in.  
 
Följande tabell visar antalet vårdtillfällen inom slutenvård på grund av ”övergrepp av annan 
person” för män och kvinnor i olika åldrar, hemmahörande i Göteborgs kommun åren 1998-
2009. Män svarar totalt för ca 75 % av inskrivningarna och kvinnor för 25 %. 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 inter-
vallet 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 på basis av dessa uppgifter utläsa någon egentlig ökning av vårdtillfällen 
på grund av grovt våld. 
 
  

År Män Kvinnor Totalt 
1998 123 43 166 
1999 125 62 187 
2000 125 52 177 
2001 136 46 182 
2002 111 55 166 
2003 137 40 177 
2004 117 31 148 
2005 132 36 168 
2006 121 27 148 
2007 126 24 150 
2008 149 35 184 
2009 124 16 140 

Summa 1 526 467 1 993 
 
Tabell 3: Antal vårdtillfällen 1998 – 2009 på grund av ”övergrepp av annan person”. Patienter med Gbg som 
hemkommun. Källa: Socialstyrelsens patientregister. 
 
Patientregistret ger även information om vilken typ av våld som har använts. I tabellen nedan 
visas fördelningen på fyra kategorier av våldsmetoder: knivvåld, skottskador, obeväpnat våld 
(slag, sparkar etc.) samt övrigt våld. I den sistnämnda kategorin ingår bl.a. sexuella övergrepp 
och andra misshandelssyndrom. Det ska noteras att redovisningen nedan görs per antal patien-
ter, vilket innebär att en och samma patient som under ett år har flera vårdtillfällen enbart räk-
nas en gång. En annan källa till underrapportering är att rapporteringen baseras på person-
nummer, vilket gör att t.ex. spädbarn utan personnummer inte inkluderas. 
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Antal patienter med skador till följd av olika våldsmetoder 
 
 
År Knivvåld 

 
 
 M        K 

Skjutvapen 
våld 
 
 M          K 

Obeväpnat 
våld 
 
 M         K 

Övrigt 
våld 
 
 M        K 

1998 20 6   45 14 52 20 
1999 14 6 1 1 56 25 45 27 
2000 20 5   51 16 49 26 
2001 31 5 4  37 13 56 27 
2002 25 4 3  29 18 50 32 
2003 27 3 5  33 10 67 24 
2004 32 4 2  30 9 51 16 
2005 32 5 5  25 12 64 18 
2006 21 1 3  34 4 54 22 
2007 30 1 3 1 29 7 55 15 
2008 50 2 6  34 9 46 20 
2009 33 1 2  28 7 52 7 

Summa: 335 43 34 2 431 144 641 254 
 
Tabell 4: Antal patienter med Gbg som hemkommun med skador till följd av olika våldsmetoder, 1998-2009, 
Källa: Socialstyrelsens patientregister. 
 
 
Tabellen visar bl.a. att skador från övergrepp av annan person som använt kniv och skjutva-
pen i större utsträckning drabbar män än kvinnor. Kvinnor skadas relativt sett i högre grad 
genom obeväpnat våld och övrigt våld. Vi kan även notera att knivskadorna ökade kraftigt 
(avser män) år 2008, för att år 2009 sjunka till en nivå som varit mer vanlig under 00-talet. 
Skottskadorna är fåtaliga och här föreligger knappast någon tendens till ökning. 
 
 
Det dödliga våldet 
 
Det är känt att statistiken över anmälda fullbordade mord, dråp samt misshandel med dödlig 
utgång ger en missvisande bild av det dödliga våldets verkliga omfattning. Anmälningsstati-
stiken ger en överskattning av antalet, till 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. (Petersson & Rying 2004). För att få fram en mer rättvisande bild krävs en manuell 
bearbetning baserad på anmälningar, förundersökningar och efterföljande rättegångsmaterial. 
När så görs framträder följande bild av det dödliga våldets omfattning och utveckling i Göte-
borgs kommun för åren 1990-2009.  
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Dödligt våld i Göteborg
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Diagram 8: Antal fall av dödligt våld i Göteborgs kommun åren 1990-2009. Källa: Databearbetning utförd av 
Mikael Rying, Mittuniversitetet. 
 
 
Under de här redovisade tjugo åren har totalt 169 personer bragts om livet. 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 (överensstämmer med fördelningen för riket i helhet). Tretton av 
offren (8 %) var under 20 år. Av offren var merparten, 65 %, födda i Sverige, medan 35 % var 
utlandsfödda.  
 
Den vanligaste våldsmetoden var användning av kniv (69 fall), medan skjutvapen användes i 
35 fall och hugg/slagvapen i 20 fall. Användningen av skjutvapen har ökat under 2000-talet. I 
resterande fall förekom misshandel, strypning/kvävning, dränkning, fall och brand. Beträffan-
de motivomständigheterna dominerar det som poliser brukar kalla bagatellbråk, ofta med in-
slag av narkotika- och alkoholmissbruk, följt av svartsjuka/separation. Andra motiv är uppgö-
relser inom kriminella kretsar och psykisk sjukdom, vilka båda ökat under 2000-talet. Till 
övriga kända motiv hör även rån, hatbrott och hämnd. 
 
Gärningspersonerna till de 169 fallen av dödligt våld var till antalet 134 (plus oklart antal i 22  
ouppklarade fall). Det finns således gärningspersoner som är ansvariga för dödligt våld mot 
mer än ett offer, liksom det finns fall med flera gärningspersoner gentemot ett och samma 
offer. Av de 134 gärningspersonerna var 126 (94 %) män och 8 (6 %) kvinnor. Alla utom 14 
(10 %) var över 20 år. Av de 134 kända gärningspersonerna var 61 % födda i Sverige, medan 
39 % var födda utomlands.  
 
När det gäller konstaterade fall av dödligt våld handlar det om små tal. Variationen mellan 
enskilda år är relativt stor. Det finns en tendens till svag ökning om man ser till genom-
snittsvärden för 1990-talet jämfört med 00-talet. Med hänsyn tagen till befolkningsökningen 
handlar det om en ökning från i genomsnitt 1,68 fall av dödligt våld per 100 000 invånare och 
år under 1990-talet till 1,89 fall av dödligt våld per 100 000 invånare och år för 00-talet. 
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Är det dödliga våldet i Göteborg av stor omfattning? För att få ett svar på den frågan kan det 
vara relevant att titta på några tillgängliga jämförelsetal. Först ska sägas att den historiska 
kriminalstatistiken visar att det dödliga våldet i Sverige är förvånansvärt konstant över tid 
samt att det ligger på en jämförelsevis låg nivå (von Hofer 2008). Det finns en tendens till 
ökning från och med andra världskriget och framåt. Ser vi till EU-statistik för åren 2003 – 
2007 varierar antalet fall av dödligt våld från drygt 1 per 100 000 invånare (Aten) till knappt 
10 per 100 000 invånare (Tallin) (Tavares & Thomas 2009). Här ska dock observeras att kva-
liteten på det statistiska underlaget varierar högst betydligt mellan olika länder/huvudstäder. 
Ser vi till USA, som haft en remarkabel brottsminskning sedan 1991, i synnerhet beträffande 
våldsbrott, ligger antalet fall av dödligt våld år 2008 på 5,4 fall per 100 000 invånare för lan-
det som helhet. New York som brukar framhållas som ett lysande exempel på att brottslighe-
ten kan bemästras ligger på 4,5 fall per 100 000 invånare (2008). Preliminära data för 2009 
tyder på en märkbar minskning, både nationellt och för New York (FBI, 2010). 
 
Sammanfattning av våldsbrottslighetens utveckling: 
 
  
 

• Antalet anmälda misshandelsbrott har ökat – ökningen är särskilt påtaglig i början och 
i slutet av 1990-talet samt under de senaste åren. 

• Antalet anmälda sexualbrott har ökat kontinuerligt under hela den undersökta perio-
den. 

• Utsattheten för våld enligt offerundersökningar tyder på en trendmässig ökning - ök-
ningen från 80-talet till 90-talet var större än ökningen från 90-talet till 00-talets första 
nio år. Ökningen av andelen utsatta män var större från 80-talet till 90-talet, medan 
andelen utsatta kvinnor ökade mer från 90-talet till 00-talet. 

• Ökningen från 90-talet till 00-talet avser i första hand grövre former av våld – våld 
som krävde sjukvård för män och våld som gav synliga märken för kvinnor. 

• Vårdtillfällen i form av slutenvård på sjukhus på grund av övergrepp av annan person 
har inte ökat under de senaste tio åren. Knivskador och skottskador drabbar i högre ut-
sträckning män, medan kvinnors våldsskador i högre grad beror på obeväpnat våld och 
sexuellt våld. 

• Det dödliga våldet har inte ökat under de senaste åren. Det finns dock en svag tendens 
till ökning över tid: under 1990-talet rörde det sig i genomsnitt om 1,68 fall per 
100 000 inv. och år, under 00-talet rörde det sig om 1,89 fall per 100 000 inv. och år. 

• Det dödliga våldet ligger på en jämförelsevis låg nivå i relation till antalet fall i jäm-
förbara europeiska länder/städer och jämfört med nivåerna i USA. 

 
 
 
 
Ungdomsbrottsligheten – ökar eller minskar den? 
 
I den kriminal- och socialpolitiska debatten brukar ungdomsbrottsligheten debatteras särskilt 
intensivt. Det är inte så konstigt. Tidig brottsdebut och kriminell aktivitet i ungdomsåren sät-
ter spår och påverkar starkt den unges utvecklingsmöjligheter. Givet samhällets särskilda an-
svar för barn och ungdomar kan en omfattande ungdomsbrottslighet ses som ett samhälleligt 
misslyckande. Den för samhällsutvecklingen viktiga socialiseringen fungerar då otillfredsstäl-
lande, och framtiden ter sig oviss och dyster. Det är därför motiverat att i en undersökning 
som denna ägna ungdomsbrottsligheten och dess utveckling särskild uppmärksamhet. Låt oss 
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börja med några grundläggande definitioner, avgränsningar och frågeställningar. Ungdoms-
brottslighet är brott som begås av ungdomar i åldern 15 – 20 år, eller närmare bestämt; i hu-
vudsak av pojkar i dessa åldrar. Det är ett åldersintervall som kännetecknas av jämförelsevis 
hög brottsaktivitet. Så har det varit sedan tidernas begynnelse, och så är det i alla delar av 
världen. Vanliga frågor när man pratar om ungdomars brottslighet är: Hur ser det ut? Blir det 
bara värre och värre? Är dagens ungdomar mer brottsaktiva än gårdagens?  
 
Generellt kan sägas att ungdomsbrottsligheten i Sverige ökade under åren 1950 till 1975 för 
att därefter plana ut. Från och med 1995 är det mycket som talar för att ungdomsbrottsligheten 
minskat, med undantag för våldsbrott (oklarheten större). Samma trend (åren 1950 – 2000) 
kan noteras i övriga nordiska länder och i flertalet jämförbara europeiska länder. Undantag är 
bl.a. England och Tyskland där ungdomsbrottsligheten fortsatt att öka under hela perioden 
(Estrada 1999, Estrada 2007).  
 
Hur ser det ut i Västra Götaland? I slutet av 90-talet minskade antalet brottsmisstänkta 15-20-
åringar kraftigt (avser samtliga brott). Därefter hade vi en motsvarande snabb ökning fram till 
och med 2003, följt av en tendens till utplaning plus svag ökning under de senaste åren. Ser vi 
till fördelningen på olika brottskategorier gäller en minskning och utplaning för stöldbrott, en 
svag ökning för misshandelsbrott (från mitten av 00-talet). Antalet 15-20-åringar misstänkta 
för skadegörelsebrott har i stora drag varit stabilt över perioden. Varken minskningar eller 
ökningar är med tanke på antalsökningen i årskullarna – antalet 15-20-åringar har under den 
aktuella perioden ökat från 101 581 till 129 464  – påtaglig eller jämn. Det ser vi tydligt när vi 
relaterar antalet misstänkta till det totala antalet 15-20-åringar i Västra Götaland. Som framgår 
av diagrammet nedan är det knappast en större andel ungdomar inom respektive årskull som 
under 00-talet blivit föremål för misstanke om brott.   
 

Brottsmisstänkta 15-20-åringar, andel av årskullar
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Diagram 9: Andel brottsmisstänkta 15-20-åringar av respektive års årskullar i Västra Götaland, 1995-2009. 
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I debatten om ungdomsbrottsligheten förekommer tesen ”färre men värre”. Innebörden är att 
antal och andel ungdomar som misstänks för brott kanske minskar, eller i vart fall inte ökar. 
Men de som misstänks är å andra sidan mer brottsaktiva, heter det. Ett sätt att testa detta är att 
dela antalet brottsdeltagande för 15-20-åringar med antalet misstänkta personer i samma ål-
dersintervall (brottsdeltagande = en persons delaktighet i ett brott, som ensam gärningsperson 
eller tillsammans med andra). Då får man en kvot som kan sägas spegla ”brottsaktivitetsgra-
den” hos de misstänkta 15-20-åringarna (här avses samtliga brott). 
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Diagram 10: Brottsaktivitet för brottsmisstänkta 15-20-åringar i Västra Götaland (samtliga brott), 1995-2009. 
 
Vi ser här en påtaglig ökning under 90-talets senare hälft. Från ett högsta värde år 1999 (2,32) 
har vi en minskning och utplaning under 00-talet, fram t.o.m. år 2007. Därefter kan vi notera 
en ökning, och år 2009 nås knappt samma värde som år 1999. Det är en utvecklingslinje som 
knappast kan sägas spegla en trend med ”färre fast värre” brottsmisstänkta 15-20-åringar un-
der 2000-talets första decennium. 
 
BRÅ har i ett par forskningsrapporter (BRÅ 2006, BRÅ 2007) presenterat resultat som pekar i 
samma riktning. Det gäller uppgifter om 15-åringars brottslighet under perioden 1995-2005. 
Underlaget utgörs dels av information om andel 15-åringar som misstänkts för stöldbrott, ska-
degörelse och brott mot person (våldsbrott, sexualbrott, hot), med länsvis uppdelning, dels av 
information om andel 15-åringar som i självdeklarationsstudier uppger att de begått brott. Det 
rör sig här om två oberoende datamaterial, vilket ökar resultatens giltighet. Av rapporten om 
brottsmisstänkta 15-åringar framgår bl.a. att andelen minskar, att Västra Götaland ligger un-
der riksgenomsnittet för hela perioden för samtliga tre brottskategorier och att andelen 
brottsmisstänkta 15-åringar genomgående är högre i Skåne och i Stockholm. Resultaten från 
självdeklarationsstudier (15-åringar) visar bl.a. att brottserfarenheten minskar, dvs. andelen 
laglydiga ökar, minskningen är generell och gäller för alla sociodemografiska kategorier (so-
cialgrupp, ekonomisk ställning, etnicitet), ”värstingarna” blir inte värre (ingen påvisbar ök-
ning inom gruppen mest brottsaktiva), andelen 15-åringar med brottserfarenhet är mindre i 
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Västra Götaland än i Skåne och Stockholm för såväl stöldbrott som skadegörelse och 
hot/våldsbrott.  
 
Den senaste nationella sammanställningen över 15-åringars attityder till och erfarenheter av 
brott (inkluderar år 2008) visar att tendensen med en minskad andel med brottserfarenhet hål-
ler i sig, liksom tendensen med en minskad andel 15-åringar med hög brottsbelastning (BRÅ 
2010 b). Samtidigt kan för år 2008 noteras en viss ökning för vissa stöldbrott och skadegörel-
sebrott, medan andelen som begått våldsbrott totalt sett minskar. Både ifråga om stöldbrott 
och skadegörelsebrott är det andelen flickor som uppger att de begått sådana brott som ökar. 
Det gäller även för våldsbrott (minskning för pojkar). Eftersom knivvåld och (o)vanan att bära 
kniv har aktualiserats av massmedia kan det vara av intresse att notera att andelen 15-åringar 
som uppger att de burit kniv påtagligt minskat under 00-talet.  
 
Sammanfattning av ungdomsbrottslighetens utveckling under de senaste tio åren: 
 
 

• Antalet brottsmisstänkta 15-20-åringar minskade kraftigt under 90-talets senare hälft. 
Därefter hade vi en motsvarande snabb ökning fram till och med 2003, följt av en ten-
dens till utplaning plus svag ökning under de senaste åren. 

• Men brottsligheten bland 15-20-åringar i Västra Götaland verkar inte ha tilltagit, om vi 
tar hänsyn till ökningen av årskullarna under den aktuella perioden.  

• Graden av brottsaktivitet bland misstänkta 15-20-åringar i Västra Götaland har inte 
ökat under 00-talet. Tesen ”färre men värre” håller inte för denna tidsperiod.  

• Regionala jämförelser av brottsmisstänkta 15-åringar visar att Västra Götaland ligger 
under riksgenomsnittet vad gäller stöldbrott, skadegörelse och hot/våldsbrott och an-
delen genomgående är mindre än i Skåne och Stockholm. 

• Resultat från självdeklarationsstudier (15-åringar) indikerar att andelen laglydiga ökar, 
att ”värstingarna” inte blir värre och att andelen med brottserfarenhet är lägre i Västra 
Götaland än i Skåne och Stockholm. 

 
 
 
Oro och otrygghet 
 
Under de två senaste decennierna har frågor om medborgarnas otrygghet och oro för brotts-
lighet och risken att utsättas för brottsangrepp fått särskild uppmärksamhet. Som en följd där-
av har olika varianter av s k trygghetsmätningar, ofta med avgränsning till ett bostadsområ-
den, en stadsdel, en kommun etc. utformats och genomförts. Ett problem med många av dessa 
undersökningar är att man efterhand ändrat på frågor och lagt till frågor, vilket innebär att 
jämförbarheten över tid försvåras. Ett annat problem är att olika trygghetsmätningar utformats 
på olika sätt, med olika frågeuppsättningar och med olika urvalspopulationer. Jämförbarheten 
mellan olika områden, stadsdelar och kommuner etc. har därför varit högst begränsad. I syfte 
att råda bot på dessa data- och metodproblem har BRÅ sedan år 2005 ett nationellt uppdrag 
att genomföra årliga brottsoffer- och trygghetsundersökningar i Sverige, kallade Nationella 
trygghetsundersökningen - NTU (BRÅ 2008). Nu föreligger uppgifter om utsatthet och upp-
levd oro och otrygghet för åren 2005/2006 och framåt. Materialet är tillräckligt stort för att 
medge jämförelser mellan regioner och mellan städer. Tabellen nedan visar andel av befolk-
ningen i olika städer som i stor utsträckning känner oro och otrygghet år 2009, jämfört med 
åren 2005/2006. Förändringar markeras med ↑= uppgång; ↓= nedgång; ↔ = stabilitet. 
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 Oro för 

brottslighet 
Otrygg vid 
utevistelse 
(kväll) 

Oro för 
bostadsin-
brott 

Oro för 
överfall/-
misshandel 

Oro för 
bilbrott 

Oro för att 
närstående 
drabbas 

Stockholm 21 %  ↓ 20 %  ↓ 17 %  ↔ 18 %  ↓ 17 %  ↓ 30 %  ↓ 

Göteborg 26 %  ↓ 18 %  ↓ 12 %  ↓ 14 %  ↓ 21 %  ↓ 26 %  ↓ 
Malmö 33 %  ↓ 30 %  ↓ 17 %  ↓ 24 %  ↑ 25 %  ↓ 45 %  ↓ 

Landet i 
helhet 

24 %  ↓ 16 %  ↓ 16 %  ↔ 12 %  ↓ 16 %  ↓ 28 %  ↓ 

 
Tabell 5: Andel som i stor utsträckning känner oro och otrygghet 2009 respektive 2005-2006 – jämförelse mel-
lan Sveriges tre storstäder. Källa: NTU 2007 och NTU 2009. 
 
Svarsvärdena antyder att oron för brottslighet är relativt hög. Samtidigt kan konstateras att 
den genomgående minskat under senare år. Oron och otryggheten bland malmöbor är märk-
bart högre än hos stockholmare och göteborgare, särskilt avseende otrygghet vid utevistelse 
och oro för att närstående ska drabbas. Göteborgare tycks i högre grad vara oroliga för bilbrott 
och för att närstående ska drabbas, än att de för egen del ska drabbas av bostadsinbrott och 
överfall/misshandel. Känslan av otrygghet vid utevistelse under kvällstid är relativt hög. 
Knappt var femte göteborgare upplever sådan otrygghet, även om trenden är godartad 
(minskning). 
 
Det är väl känt att oro och otrygghet påverkar vanor och livsmönster. Tabellen nedan visar 
vilka konsekvenser människor uppger att deras oro och otrygghet till följd av brottsligheten 
får. Hög påverkan på beteende innefattar valt annan väg/färdsätt, samt avstått aktivitet. Påver-
kan på livskvalitet jämförs med värdena för 2005/2006 (hög påverkan på beteende mäts och 
redovisas på annat sätt år 2009). 
 
 
 Hög påverkan på bete-

ende 
Påverkan livskvalitet 

Stockholm 5 % 12 %  ↓ 
Göteborg 3 % 10 %  ↓ 
Malmö 10 % 16 %  ↑ 
Landet i helhet 3 % 9 %    ↓ 
 
Tabell 6: Otrygghetens påverkan på beteende och livskvalitet. Källa: NTU 2007 och NTU 2009. 
 
Även dessa värden antyder att malmöborna påverkas i högre grad än stockholmare och göte-
borgare. Trenden är genomgående godartad (minskning), bortsett från påverkan på livskvali-
teten för boende i Malmö som ökat något. Otrygghetens och orons konsekvenser på beteende 
och livskvalitet är överlag mindre inkräktande och hindrande för göteborgare. 
 
Slutligen ska några jämförande uppgifter från den europeiska brotts- och trygghetsundersök-
ningen presenteras (van Dijk et al. 2005). På sikt kan vi räkna med att denna typ av jämföran-
de studier kommer att bli både vanligare och mer betydelsefull. I takt därmed kommer kvalite-
ten förhoppningsvis också att förbättras. Det gäller inte minst urvalspopulationernas storlek 
och sammansättning. De nationella svarsgrupperna omfattar ca 2 000 personer och den ge-
nomsnittliga svarsfrekvensen var år 2004 drygt 48 %. Det kan jämföras med BRÅ:s Nationel-
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la trygghetsundersökning som 2007 hade ett bruttourval på 20 000 personer och en svarsfre-
kvens i storleksordningen 76 %. 
 
Tabellen nedan visar trenden för några trygghets- och förtroendeteman åren 1995-2005 och 
Sveriges position i förhållande till genomsnittliga svarsvärden för EU-länderna. 
  
 Trend 

 
Rel. till EU-genomsnitt 

Rädsla för stöld 
 

Minskning Lägre 

Rädsla för utomhusvistelse 
kvällstid 

Ökning Lägre 

Nöjd med polisens arbete i bo-
stadsområdet 

Ökning Lägre 

 
Tabell 7: Trygghetsaspekter – Sverige i relation till andra EU-länder – 1995-2005. Källa: van Dijk et al. 2005. 
 
 
Sammanfattning av upplevd oro och otrygghet till följd av brottslighet: 
 

• Människors oro för brottslighet är relativt hög, men den har minskat under senare år. 
• Göteborgarnas otrygghet och oro är sammanfattningsvis mindre än stockholmarnas 

och malmöbornas – otryggheten och oron för brottslighet är högst i Malmö.  
• Orons och otrygghetens konsekvenser i form av påverkan på beteende och livskvalitet 

är mindre för göteborgare än för boende i Stockholm och Malmö. 
• Inom EU har rädsla för stöld minskat under de senaste tio åren, medan rädsla för ut-

omhusvistelse på kvällstid ökat. 
• Medborgarnas nöjdhet med polisens arbete i bostadsområdet har ökat bland EU:s 

medborgare under de senaste tio åren. Medborgare i Sverige är mindre rädda för stöld 
och utomhusvistelse på kvällstid än genomsnittligt för medborgarna i EU.  

• Medborgare i Sverige är i något mindre grad nöjda med polisens arbete i bostadsom-
rådet än genomsnittligt för medborgarna EU. 
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Avslutande diskussion 
 
Studien kan sammanfattas som att två olika tendenser tydliggörs. För det första har vi en posi-
tiv tendens som visar: 
 

- att stöldbrotten fortsätter att minska, och nivån år 2009 är den lägsta på 25 år; 
- att ungdomsbrottsligheten inte tilltar, när vi tar hänsyn till ökningen av antalet 15-20-

åringar under den aktuella perioden; 
- att 15-20-åringar som misstänks för brott inte har blivit mer brottsbelastade under 00-

talet; 
- att 15-åringars attityder till och erfarenheter av brott tycks utvecklas i gynnsam rikt-

ning; 
- att människors oro och otrygghet för brottslighet minskar, liksom en destruktiv påver-

kan av livskvaliteten. 
 
Hur ska dessa positiva resultat förstås och förklaras? Nedgången för stöldbrotten är med stor 
sannolikhet en effekt av vissa genomgripande samhällsförändringar i utvecklade tjänste- och 
konsumtionssamhällen. Viktiga faktorer är övergången från kontanthantering till elektroniska 
betalningssystem, produktutveckling som gör att t.ex. dagens bilar är svårare att stjäla, ut-
veckling och försäljning av larm- och låssystem, ökad bevakning av affärscentra och offentli-
ga miljöer (med kameror och bevakningspersonal), genomslag för brottspreventiva idéer och 
modeller som inneburit ökad tillsyn och bevakning även i bostadsområden, en betydande lo-
kal satsning på brottsprevention som sannolikt påverkat både attityder och beteenden etc. Men 
denna utveckling har även en baksida. Satsningen på ökad säkerhet och trygghet kostar stora 
summor - för den offentliga sektorn, för näringslivet och för enskilda. Vi kan också notera en 
tendens till oönskade kontrolleffekter i form av ökad innestängning och därmed också ökad 
utestängning.  
 
När det gäller ungdomsbrottslighetens positiva utveckling – en minskning eller i vart fall ing-
en ökning eller ökad belastningsgrad – kan en möjlig koppling göras till den gynnsamma atti-
tydutveckling som kunnat avläsas i skolundersökningarna under 00-talet: en minskad tolerans 
och ökat avståndstagande till en rad oönskade fenomen som alkoholberusning och skolk samt 
olika former av brottslighet. Sannolikt har även de samhällsförändringar och effekter av 
brottspreventiva satsningar som berörts ovan haft en inverkan på 15-20-åringars brottslighet. 
Andra tänkbara faktorer rör förändrade aktivitetsmönster hos de yngre. Ökad datoranvändning 
kan tänkas innebära mindre tid, färre tillfällen och minskat intresse att begå vanliga typer av 
brott.  
 
Vad gäller tendenser till minskad oro och otrygghet på grund av brottslighet ska framhållas att 
det rör sig om mätningar under ett fåtal år. Den noterade minskningen får anses som osäker 
och tendensen till minskning måste tolkas med försiktighet. En möjlig förklaring till en reell 
minskning kan vara att den höga nivån av oro och otrygghet åren 2005/2006 avspeglar den 
dåvarande offentliga debatten med skildringar och krav på åtgärder med anledning av s.k. 
vansinnesdåd och frågor om brottslighet som begås av psykiskt sjuka personer.  
 
Men det finns också en negativ tendens i form av: 
 

- att de anmälda våldsbrotten ökar, och att det rör sig om en kontinuerlig ökning för 
både misshandel och sexualbrott; 
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- att utsattheten för våld ökar trendmässigt och att ökningen från 90-talet till 00-talet 
gäller mer allvarliga våldsincidenter (som gav märken respektive krävde sjukvård); 

- samtidigt ska dock noteras att det allra grövsta och det dödliga våldet inte tycks öka. 
 
Troligtvis har vi effekter av ett flertal olika förändringsprocesser. Mycket talar för att vi över 
tid har yttringar av både ökad anmälningsbenägenhet och förändrade synsätt vad gäller vissa 
typer av våldsincidenter. Händelser som tidigare inte ansågs vara våld i betydelsen en fråga 
för polis och övrigt rättssystem har efterhand omklassificerats och jämställts med ”vanligt” 
våld. Det gäller exempelvis våldsincidenter inom skolan och inom vårdyrken, där man tidiga-
re hanterade dessa som en del av en arbetsmiljöproblematik. Vi bör också reflektera över att 
förändringen med ökat antal anmälningar faktiskt kan tolkas som något positivt, inte bara i 
betydelsen att det s.k. mörkertalet därmed minskar. Ökad anmälningsbenägenhet tyder på en 
minskad tolerans mot kränkningar av den individuella sfären och ett socialt utbrett avstånds-
tagande till hot och våld. Huruvida denna tendens till uppgradering av den individuella sfä-
rens okränkbarhet även har betydelse för den personliga lättkränkthet som påstås ha ökat – 
och som i så fall även skulle leda till fler konfrontationer och faktiska våldsincidenter – är en 
öppen fråga.  
 
Resultaten från offerundersökningarna antyder emellertid att det också rör sig om ökningar av 
det faktiska våldet. En ökning som gäller både män och kvinnor. Annorlunda uttryckt innebär 
det att vi sannolikt har ökningar av våld i hemmen, på arbetsplatser och i nöjesmiljöer (de tre 
miljöer där våld oftast förekommer). De förhållanden som vanligen förknippas med ökat våld 
är alkoholkonsumtionens omfattning och karaktär, expansionen av nöjes- och näringsställen 
med utskänkningstillstånd och en svag social kontroll i dessa miljöer bl.a. till följd av stark 
ålderssegregation (kraftig underrepresentation av vuxna) samt etableringen av subkulturer 
med drogmissbruk och kriminella inslag. Ytterligare förhållanden skulle kunna vara förändra-
de maskulinitetsideal, eller kanske snarare förstärkning och omgestaltning av ett gammalt 
ideal där fysiska attribut och fysiska markeringar, inklusive hot/våld, utgör bärande inslag i 
maskulina identitets- och handlingsmönster. 
 
Det går dock inte att bortse från att de ökningar av våldet som offerundersökningarna visar, 
åtminstone delvis, skulle kunna vara en effekt av de förändrade synsätt som enligt resone-
manget ovan bidrar till en ökad anmälningsbenägenhet. I offerundersökningarnas samman-
hang skulle denna förändring i så fall innebära att människor under 00-talet definierar vissa 
handlingar som våld och uppger att de utsatts för sådana, vilket människor under 80-talet san-
nolikt inte gjorde. Det skulle kunna tänkas gälla mer lindriga former av våld (knuff, dra i arm, 
skaka om, örfil etc.). Å andra sidan är en sådan tänkbar omdefiniering av våldshändelser 
mindre sannolik när det gäller rapportering av våld som gett märken och våld som krävt sjuk-
vård – de typer av våld som ökat mest markant från 90-talet till 00-talet. 
 
Om nu våldet ökar, varför är denna ökning då inte synlig i statistiken över patienter som vår-
dats för övergrepp som gett allvarliga skador, och varför ökar i så fall inte det dödliga våldet 
annat än minimalt ? Ett svar är att den öppna akutsjukvården har blivit mycket effektivare, 
inte minst ambulanssjukvården med utvecklade möjligheter till akutsjukvård redan på skade-
platsen. Utan denna markanta förbättring skulle fler behöva läggas in för slutenvård, och fler 
skulle dö till följd av allvarliga våldsskador. Två omständigheter talar dock emot ett sådant 
resonemang. Om fler liv räddas av ambulanssjukvård och öppen akutsjukvård, borde det sy-
nas som en ökning av vårdtillfällen inom slutenvården, t.ex. i form av fler knivskador, fler 
skottskador, fler fall med svåra frakturer och hjärnskakningar m.m. Men som framgått har vi 
ingen sådan ökning, särskilt inte när det gäller kvinnor som vårdats för svåra skador. Det bör 
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också betänkas att det enbart är i vissa fall av dödligt våld som insatser av akut karaktär skulle 
göra någon skillnad. I åtskilliga fall är skadorna omedelbart fatala, i andra fall hittas den döde 
först en tid efter att dådet skett.  
 
I debatten om den svenska våldsbrottslighetens utveckling ställs ofta två uppfattningar mot 
varandra. Den noterade ökningen anses i det ena fallet vara en effekt av förändrade synsätt 
och värderingar, vilka manifesteras i att fler fysiska sammanstötningar numera klassas som 
”riktigt våld” och att kränkningar av den individuella sfären i allt mindre utsträckning tolere-
ras. Båda dessa yttringar resulterar i ökat antal synliggjorda våldsbrott sett över tid. I det andra 
fallet anses den noterade ökningen indikera ett mer utbrett reellt våld i samhället, beroende på 
ökningar eller förändringar av alkohol-/drogmissbruk, ett expanderat nöjes- och restaurangut-
bud med samhörande förändrade umgängesmönster, våldsbejakande subkulturer (t.ex. krimi-
nella gäng och supportrar som prioriterar våldet före fotbollen). Hit hör också teorier och 
forskning om hot/våld som integrerade inslag i manliga identitets- och handlingsmönster. 
Uppfattningarna positioneras som antingen eller. Men en teoretiskt och empiriskt rimligare 
uppfattning är att det rör sig om både och. Både förändrade synsätt och värderingsförskjut-
ningar (ökade anmälningar) samt sociala och kulturella förändringar som leder till mer reellt 
våld. Men det allra grövsta våldet tycks dock inte ha ökat under 00-talet. 
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