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till läsaren det är nu tredje gången som tryggare och mänskligare göteborg har inbjudit 

kriminologen, professor sven-åke lindgren från göteborgs universitet att analysera och 

bedöma kriminalstatistik och annan information om brottsutvecklingen i göteborgsområdet. 

syftet är också denna gång, som sven-åke lindgren skriver i sin inledning, att ”ge ett underlag 

för en mer nyanserad diskussion om olika åtgärder och förhållanden som kan tänkas påverka 

brottsutvecklingen”. allt för att arbetet med att förebygga brott ska rikta sig mot verkliga 

problem och inte mot fenomen som grundar sig på felaktiga tolkningar av statistik. 

 vi sysslar ju med känsliga frågor. med frågor som berör utsatta och kränkta människor 

vilka ofta hanteras både högljutt och tvärsäkert i debatten. det gäller då att sitta i båten 

och se till att åtgärder som vidtas mot brott utgår från korrekta och nyanserade analyser. 

att skapa en plattform för en välgrundad policy är också syftet med det nyligen inrättade 

kunskapscentrum – samverkan mot organiserad brottslighet i göteborg.

 Här hjälper oss sven-åke lindgren på två sätt: dels genom sin noggranna sammanställning 

av tillgängliga uppgifter om göteborgsområdets kriminalitet, dels i sitt sätt att lära ut ett 

kritiskt förhållningssätt till olika sorters data som källa till kunskap om samhället.

 För vad betyder det till exempel för våra föreställningar – och våra åtgärder – att det som 

vi betecknar som ”ungdomsbrottslighet” är en aktivitet som nästan uteslutande bedrivs av 

pojkar? och om vi till exempel vet att tonåringar tenderar att begå fler brott än vuxna – att 

testa gränser är en del av vuxenblivandet – så bör vi inte förvånas över att brottsligheten 

kommer att öka på en plats där antalet �5-20-åringar är stort eller ökar. 

 denna studie visar att ungdomsbrottsligheten i västra götaland – trots vad som ibland 

påstås – inte tycks öka, och detta är något som vi kan beteckna som en relativt säker siffra.

 vi lär oss likaså att mindre procentuella förändringar i tillgreppsbrottsligheten kommer att 

påverka hela brottsvolymen starkt – uppåt eller neråt – eftersom majoriteten av alla anmälda 

brott är just tillgreppsbrott, vars karaktär i sin tur kan variera kraftigt – från stölder värda 

miljontals kronor till mindre tillgrepp i affärer eller inbrott. 

 om tillgreppsbrottsligheten har ”planat ut” och delvis minskat under perioden har 

personrånen fördubblats och som sven-åke lindgren påpekar finns här sannolikt ett 

betydande mörkertal. ändå är dessa brott så få att de som begår dem knappast skulle 

kunna betecknas som ”systemhotande”. det handlar istället om problematiska individer som 

förhoppningsvis kan ändra livsstil genom insatser från rättsväsende, socialtjänst och ideell 

sektor. 

 man ska alltså läsa sven-åke lindgrens studie noga: överallt finns iakttagelser som 

modifierar och nyanserar våra – ofta av medier inspirerade – klichébilder av samhället, bilder 

som riskerar att bli större hot mot både trygghet och säkerhet än den verklighet som de 

påstås avbilda.

 kanske är det så att kriminalstatistikens allra största förtjänst inte är att komma med 

objektiva svar på våra frågor, utan att den tvinga oss att ställa nya frågor för att fördjupa vår 

förståelse av de svårförklarliga men högst påtagliga handlingar som vi kallar för brottslighet.

göteborg, december 2008

göran Johansson, ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i 
göteborgs centrala brottsförebyggande råd, tryggare och mänskligare göteborg
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resultat i sammanFattning
Syftet med denna undersökning är att ge ett underlag för en fördjupad diskus-
sion om brottslighetens karaktär, omfattning och utveckling och därmed 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 kriminalstatistik, uppgifter från offerundersökningar, re-
gisteruppgifter angående patienter som vårdats till följd av våldsskador samt 
data från nationella och europeiska trygghetsmätningar.
 Undersökningen avser förhållanden under perioden 1986-2007 och en geo-
grafisk avgränsning görs till Västra Götaland och i vissa fall till Göteborgs-
området.

Sammanfattning av utvecklingen för tillgreppSbrott:
•   Den anmälda totala brottsligheten har planat ut på en relativt hög nivå.
•  Anmälda stöldbrott har minskat och tillbakagången är reell.
•  Nedgången gäller för många likartade länder, varför orsakerna måste vara 

av mer generellt slag, t ex minskad kontanthantering, en alltmer sluten 
penninghantering, 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 den senaste femårsperioden har en utplaning skett.
•  Anmälda skadegörelsebrott (inklusive klotter) har framför allt ökat från 
 senare delen av 1990-talet, med en tendens till utplaning från 2002 
 (särskilt klotter).
•  Anmälda bedrägeribrott har minskat kraftigt – antalet brott är ungefär tre  
 gånger färre i slutet av undersökningsperioden än i mitten av 1980-talet.

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 under- 
 sökta perioden.
• Utsattheten för våld enligt offerundersökningar tyder på en trendmässig  
 ökning – ökningen mellan 1980- och 90-talen var större än ökningen   
 mellan 1990-talet och 2000-talets första år. Andelen kvinnor som utsatts  
 för våld ökade påtagligt från 1990-talet till 2000-talets första sju år.
•  Offerundersökningarna visar också att det är mer lindriga former av våld  
 och våld som gav synliga märken som ökat – våld som krävde sjukhusvård  
 har inte ökat under de senaste tio åren.
•  Vårdtillfällen i form av slutenvård på sjukhus på grund av övergrepp av  
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 annan person har inte ökat under de senaste tio åren – för kvinnor rör det  
 sig snarare om en minskning.
•  Det dödliga våldet har inte ökat under de senaste fem åren (2002-2007).  
 Däremot finns en långsiktig tendens till ökning: under 1990-talet rörde  
 det sig i genomsnitt om 1,68 fall per 100 000 inv. och år, under 2000-talets  
 första sju år rör det sig om 2,06 fall per 100 000 inv. och år.
•  Det dödliga våldet ligger på en jämförelsevis låg nivå i relation till antalet  
 fall i jämförbara europeiska länder/städer och jämfört med nivåerna i   
 USA.
•  Det är troligt att anmälningsbenägenheten ökat, vilket innebär att framför-  
 allt lindriga former av våld i högre grad synliggörs. Även det faktiska   
 våldet tycks ha ökat, men det är i första hand lindrigare former som ökat.  
 Det grova och det dödliga våldet är mer konstant, även om en viss, lång- 
 siktig ökning av det dödliga våldet kan noteras.
•  Ökad alkoholkonsumtion, krog- och nöjeslivets expansion och tillväxten  
 av subkulturer med kriminella inslag är några av de faktorer som påverkar  
 den faktiska våldsbrottslighetens omfattning och utveckling.

Sammanfattning av ungdomSbrottSlighetenS utveckling under de 
SenaSte tio åren:
•  Beteckningen ungdomsbrottslighet är missvisande eftersom det i huvud- 
 sak handlar om unga pojkar som begår brott.
•  Från 2000-talets första år finns en tendens till ökning av brottsmisstänkta  
 15-20 åringar i Västra Götaland. Detta är i första hand en effekt av att   
 årskullarna blivit större. Andelen brottsmisstänkta inom årskullarna har  
 inte ökat trendmässigt.
•  Graden av brottsaktivitet bland misstänkta 15-20-åringar i Västra Göta- 
 land ökar inte – från år 2004 gäller snarare en minskning. Tesen ”färre   
 men värre” bekräftas inte.
•  Regionala jämförelser av brottsmisstänkta 15-åringar visar att Västra   
 Götaland ligger under riksgenomsnittet vad gäller stöldbrott, skadegörelse  
 och hot/våldsbrott och att andelen genomgående är mindre än i Skåne  
 och Stockholm.
•  Resultat från självdeklarationsstudier (15-åringar) indikerar att andelen lag- 
 lydiga ökar, att ”värstingarna” inte blir värre och att andelen med brotts-
 erfarenhet är lägre i Västra Götaland än i Skåne och Stockholm.

Sammanfattning av upplevd oro och otrygghet till följd 
av brottSlighet:
•  Människors oro för brottslighet är relativt hög.
• Var fjärde till femte storstadsbo väljer annan väg och/eller annat färdsätt  
 på grund av att de känner oro och otrygghet i stadsrummet.
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•  Göteborgarnas oro är inte större än den som boende i Stockholm och   
 Malmö anger, snarare något mindre.
•  Orons och otrygghetens konsekvenser i form av påverkan på vanor 
 och rörelsemönster är något 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 utomhusvistelse 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 bostadsområdet än genomsnittligt för medborgarna EU. 

inledning
Under de senaste decennierna har brottsligheten blivit en alltmer central frå-
ga. 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 brottsbekämpning väcker starka känslor. 
Framställningen är ofta likartad, med huvudbudskapet att brottsligheten ökar 
och förgrovas. Ett budskap som ofta illustreras av ”vansinnesdåd”, barn eller 
tonåringars ”oförklarliga” handlingar eller välorganiserade och välbeväpnade 
ligor på frammarsch. 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 rik-
tigt 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 ökning. 
Tvärtom har en del brott minskat under senare år, och för vissa brottskate-
gorier gäller en trendmässig minskning sedan början av 1990-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 an-
norlunda uttryckt; att andelen laglydiga ungdomar ökar. Om man i stället för 
medias enkelriktade framställningar går i närkamp med ett bredare och mer 
sammansatt kunskapsunderlag, framträder en mer komplex och svårtydbar 
bild. En bild som förvisso innehåller många mörka sidor och oroande aspek-
ter. Men en bild som också rymmer ljuspunkter och överraskande brytningar. 
Det är en bild som förhoppningsvis 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 rätt riktning. 
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I denna undersökning beskrivs och diskuteras brottslighetens struktur, om-
fattning och utveckling i Västra Götaland och Göteborgsområdet under pe-
rioden 1986-2007. Syftet är att ge ett underlag för en mer nyanserad dis-
kussion om olika åtgärder och mer generella förhållanden som kan tänkas 
påverka brottsutvecklingen. Förutom utvecklingen inom nämnda geografiska 
områden kommer jag att särskilt behandla ungdomars (15-20 år) brottslighet 
samt avslutningsvis redovisa och kommentera uppgifter om oro och otrygg-
het baserat på BRÅ:s nationella trygghetsundersökning och den europeiska 
brotts- och trygghetsundersökningen.
  Eftersom det numera finns tidsserier över brottsutvecklingen från 1986 och 
framåt för Västra Götaland har jag valt att utgå från denna länsindelning. Ti-
digare sammanställningar har baserats på data från den gamla länsindelningen 
Göteborgs- och Bohus län (Lindgren 2003, Lindgren 2006). Genom en an-
passning till ett mer lättillgängligt underlagsmaterial blir det förhoppningsvis 
enklare för dem som har intresse att göra egna jämförelser av olika slag. Det 
är också en rimlig indelning sett till att dagens regionala polismyndighet (rätts-
kedjans första led) omfattar hela området Västra Götaland. En del uppgifter 
i det följande gäller dock enbart Göteborg eller Göteborg med omnejd (se 
nedan). 
de datamaterial Som bildar underlag för underSökningen är:
• BRÅ:s kriminalstatistik över anmälda brott inom Västra Götaland för   
 åren 1986-2007. Befolkningsunderlaget för perioden uppgår till ca 
 1 404 000-1 547 000 invånare, varav Göteborg svarar för 429 000- 
 494 000 invånare.
•  BRÅ:s kriminalstatistik över för brott misstänkta personer i Västra   
 Götaland, åren 1995-2007.
•  Data  från SCB:s offerundersökningar (ULF-data) för Göteborgsområdet  
 som har tagits fram särskilt för denna undersökning. Området är det  
 samma som SCB:s A-region (en arbetsmarknadsrelaterad 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 752 000-894 000 invånare.
• Manuellt bearbetad statistik över antalet fall av dödligt våld i Göteborgs  
 kommun. Kriminolog Mikael Rying, länskriminalpolisen i Stockholm, har  
 efter genomgång av rättsfallen gjort korrigeringar i förhållande till antalet  
 anmälda fall av fullbordat mord, dråp och misshandel med dödlig utgång.
• Uppgifter från Socialstyrelsens patientregister om antalet vårdtillfällen till  
 följd av våldsrelaterade skador.
• BRÅ:s trygghetsundersökning 2007.
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• Eurostat:s sammanställning av brottsutvecklingen inom EU åren 
 1995-2005.
• Europeiska brotts- och trygghetsundersökningen 2005. 
De kriminalstatistiska uppgifterna redovisas genomgående som antalet brott 
per 100 000 invånare, vilket innebär att antalet brott delas med det aktuella 
årets befolkningstal och därefter multipliceras med 100 000. Detta är ett inter-
nationellt vedertaget sätt att räkna och redovisa brottsutvecklingen över tid. 
Syftet är att rensa bort effekten av årliga förändringar av befolkningsmäng-
den. 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 uppgifter 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.

BrottsligHetens struktur
Innan jag går över till att beskriva utvecklingen för olika brottstyper kan det 
vara värt att beakta brottslighetens struktur, dvs. olika typer av brott och den 
storleksmässiga relationen mellan dessa. Som framgår av figur 1 nedan svarar 
tillgreppsbrotten (stöld och rån) för merparten (ca 50 %) av den anmälda 
brottsligheten, följt av brott mot person (mord, dråp, misshandel, sexualbrott, 
hot m.m.) med 14 % och skadegörelse, som står för 13 %. Narkotikabrot-
ten svarar för enbart 5 %, vilket kan förvåna. Man ska då betänka att det här 

narkotika 5%

Figur �: Brottslighetens struktur i västra götaland år 2007. 
källa: Brå:s kriminalstatistik.

stöld rån 50%

Brott med personskador �4%

skadegörelse �3%

trafikbrott 6%

övriga brott 6%

Bedrägeri  6%
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rör sig om anmälda brott. Narkotikabrotten hör till den typ av brott som 
sällan anmäls på annat sätt än genom olika myndigheters spanings- och ut-
redningsverksamhet. Det ska understrykas att brottslighetens struktur är för-
vånansvärt konstant. Proportionerna år 2007 är i grova drag desamma som 
för enskilda år under närmast föregående decennier. Relationerna är också i 
stort desamma när vi ser till större och mindre orter och när vi jämför olika 
delar av landet. 

utplaning på Hög nivå
Eftersom stöldbrotten (tillgreppsbrott) svarar för merparten av de anmälda 
brotten är det lämpligt att inleda den mer detaljerade granskningen med dem. 
Från en topp åren 2001 och 2002 kan en viss nedgång noteras, följt av en 
uppgång år 2007. Tendensen till utplaning har dock skett på en relativt hög 
nivå. Internationellt brukar man tala om ”high-crime societies” – samhäl-
len med hög brottsnivå – för att beteckna ett tillstånd av en permanent hög 
brottsnivå, något som gäller för många jämförbara utvecklade samhällen i 
Västvärlden (Garland 2001).

stöldBrotten minskar
Eftersom stöldbrotten (tillgreppsbrott) svarar för merparten av de anmälda 
brotten kommer förändringar av dessa att få genomslag i utvecklingen av det 
totala antalet anmälda brott. I diagram 2 nedan återges utvecklingen för några 
av de vanligaste stöldbrotten: bilstöld, stöld ur och från fordon, inbrottsstöld 
och stöld/snatteri. Som vi ser har dessa brott minskat påtagligt sedan början 
av 2000-talet. Nivån år 2006 är den lägsta för hela den drygt 20-åriga under-
sökningsperioden.
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Men alla tillgreppsbrott har inte utvecklats på samma sätt. Inbrottsstölderna 
har i stort halverats under den aktuella perioden. Markanta minskningar kan 
också noteras vad gäller bilstölder och stöld ur och från fordon. Stöld/snat-
terier har däremot ökat fram till slutet av 1990-talet, varefter en viss utplaning 
skett.
 Hur väl speglar då statistiken över anmälda brott den faktiska stöldbrotts-
lighetens omfattning och utveckling? Med tanke på graden av försäkrings-
täckning 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 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 stöldbrott. Det bör också begrundas att vi här rör oss med stumma, 
kvantitativa mått. Varje stöldbrott, oavsett godsvärde och direkta och indi-
rekta 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, särskilt 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 minskar 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 2007). Det tyder på en generell 

  
diagram 2: anmälda stöldbrott per �00 000 invånare, �986 – 2007. källa: Brås krimi-

nalstatistik.     stöld av fordon     stöld ur & från fordon     inbrottsstöld     stöld och snatteri     summa stöld
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Anmälda skadegörelsebrott är en annan kategori som påtagligt ökat under 
de senaste decennierna. Det rör sig om en fördubbling, och vi kan notera 
en tydlig ökning under de senaste åren. När det gäller klotter (särredovisas i 
statistiken fr o m 1996) har vi en kraftig ökning fram till 2002, varefter en viss 
minskning skett. Nivån på anmälda skadegörelsebrott som klotter hänger i 
hög grad samman med anmälningsbenägenheten hos t ex fastighetsägare och 
läns- och kommunala kollektivtrafikbolag.
 

trend, vilket bl a innebär att vi bör söka förklaringarna till nedgången i gene-
rella förhållanden, såsom den allmänna minskningen av kontanter i utveckla-
de tjänste- och konsumtionssamhällen, en alltmer sluten hantering av pengar, 
produkt- och skyddsåtgärdsutveckling samt genomslag för brottspreventiva 
åtgärder (förändringar av den sociala kontrollen).
 
omtalade Brott som ökar
Rån, inte minst personrån, är en omskriven och omdebatterad brottskate-
gori. Under den aktuella 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 person-
rån är sannolikt betydande, vilket innebär att en viss mängd av denna brotts-
typ aldrig anmäls, på grund av rädsla för repressalier eller av andra skäl. Det 
ska noteras att rånbrotten antalsmässigt är betydligt färre än vad stöldbrotten 
är. Personrånen ligger i storleksordningen 50 – 90 per 100 000 invånare och 
år, medan exempelvis inbrottsstöld handlar om 1 000 – 2 000 per 100 000 
invånare och år.

diagram 3: anmälda rån per �00 000 invånare, �986 – 2007. 
källa: Brå:s kriminalstatistik.     rån inkl. grovt     mot person
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BedrägeriBrotten Blir allt Färre
Till skillnad mot rån och skadegörelse utgör bedrägerier en brottskategori 
som det numera talas rätt tyst om. Utvecklingen för anmälda bedrägeribrott 
pekar kraftigt nedåt. Antalet anmälda brott i slutet av perioden är i stort sett 
en tredjedel av dem som anmäldes i slutet av 1980-talet. Vad denna minskning 
beror på är oklart. Möjligen ser vi här en effekt av både systemförändringar 
inom bank- och finansvärlden, som försvårar bedrägerier, och en minskad 
anmälningsbenägenhet. Men med tanke på uppmärksamheten kring nya fö-
reteelser som internetbedrägerier och ”identitetskapningar” är minskningen 
en aning förbryllande.

diagram 4: anmälda skadegörelsebrott, klotter särredovisat, per �00 000 
invånare, �986 – 2007. källa: Brås kriminalstatistik.      skadegörelse (inkl. mordbrand)     klotter
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diagram 5: anmälda bedrägeribrott per �00 000 invånare, �986 – 2007.
källa: Brås kriminalstatistik.      Bedrägeri, grovt bedrägeri, bedrägligt beteende 
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 Sammanfattning av utvecklingen för tillgreppSbrott:
• Den anmälda totala brottsligheten har planat ut på en relativt hög nivå.
• Anmälda stöldbrott har minskat och tillbakagången svarar mot en faktisk  
 minskning.
•  Nedgången gäller för många likartade länder,  varför orsakerna måste vara  
 av mer generellt slag, t ex minskad kontanthantering, en alltmer sluten   
 penninghantering, 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 den senaste femårsperioden har en utplaning skett.
• Anmälda skadegörelsebrott (inklusive klotter) har framför allt ökat 
 från senare delen av 1990-talet, med en tendens till utplaning från 2002  
 (särskilt klotter).
• Anmälda bedrägeribrott har minskat kraftigt – antalet brott är ungefär tre  
 gånger färre i slutet av undersökningsperioden än i mitten av 1980-talet.

anmälda våldsBrott
För anmälda misshandelsbrott är utvecklingen mer dyster. Antalet anmäl-
ningar har genomgående ökat. Det rör sig om en dryg fördubbling under 
tjugo år. Ökningen har varit särskilt påtaglig i början och i slutet av 1990-talet 
samt under de senaste åren (2005 – 2007). Antalet anmälda misshandelsbrott 
mot kvinnor har ökat från omkring 130/100 000 inv. i mitten av 1980-talet till 
omkring 250/100 000 inv. år 2007. Andelsmässigt har denna kategori dock 
minskat något – från c a 37 % i mitten av 1980-talet till c a 33 % i periodens 

diagram 6: anmälda misshandelsbrott per �00 000 invånare, �986 – 2007.
källa: Brås kriminalstatistik.      misshandel inkl.grov     mot kvinna �5 år eller äldre
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slut, vilket betyder att anmälda misshandelsbrott riktade mot andra offerkate-
gorier (män, barn, tonåringar) ökat i högre grad.
 När det gäller misshandelsbrotten är det en vedertagen uppfattning att an-
mälningsstatistiken ger en skev bild av den faktiska omfattningen och utveck-
lingen. 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 svårare 
att anmäla. Det kan också vara så att man saknar tilltro till rättssystemet. Det 
betyder att den faktiska våldsbrottsligheten är betydligt större än vad anmäl-
ningsstatistiken visar. För det andra är det svårt att göra rättvisande jämfö-
relser över tid eftersom anmälningsbenägenheten av olika skäl har förändrats 
(ökat). Det innebär att framför allt lindrigare misshandelsbrott numera anmäls 
i större utsträckning än förr. 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 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 knappt tre gånger och ni-
vån år 2007 ligger på 118 / 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 an-
mälda fall av sexuellt utnyttjande minskat. För sexualbrotten gäller generellt 

diagram 7: anmälda sexualbrott per �00 000 invånare, åren �986 – 2007.
källa: Brå:s kriminalstatistik.     sexualbrott     våldtäkt, inkl. grov     sexuellt tvång, utnyttjande m.m. 
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att anmälningsstatistiken enbart i mycket begränsad utsträckning avspeglar 
den faktiska brottslighetens omfattning och utveckling.

utsattHet För våld enligt oFFerundersökningar
Eftersom uppgifter som baseras på den polisiära anmälningsstatistiken är så 
osäkra när det gäller brott mot person, är det viktiga att lyfta fram andra 
slags uppgifter om misshandelsbrottens omfattning och utveckling. En sådan 
alternativ källa är SCB:s offerundersökningar, som bygger på telefoninter-
vjuer 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 exkludering gäller personer utan 
telefonabonnemang och personer intagna på olika institutioner, varav många 
med hög sannolikhet ofta är utsatta för våld och hot. Nedan visas en sam-
manställning gällande utsatthet för våld.

tabell �:  procent av boende i göteborgsområdet som under de 
senaste �2 månaderna utsatts för något våld �980/8�-2006 källa: scB:s ulF-data.

 år  totalt (%) män (%) kvinnor (%)

 �980-�98� 3,6 6,0 �,4

 �982-�983 4,0 4,6 3,5

 �984-�985 2,6 3,� 2,�

 �986-�987 4,5 6,5 2,5

 �988-�989 2,� 3,5 0,9

 �990-�99� 4,3 5,3 3,3

 �992-�993 4,6 6,8 2,4

 �994-�995 4,7 6,9 2,4

 �996-�997 3,� 3,0 3,2

 �998-�999 4,6 6,5 2,8

 2000-200� 3,7 5,� 2,3

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

 2004-2005 5,� 5,7 4,6

 2006 5,2 5,9 4,5

För att urskilja trender kan vi omvandla 1980-talets värden till medelvärde för 
hela decenniet, respektive medelvärde för 1990-talet och 2000-talets första 
sex 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 genomsnittsan-
del för 1990-talet är 4,3 % och för 2000-talets första sex år 4,7 % (större osä-
kerhet eftersom det här rör sig om färre år). I tabellen nedan visas skillnader 
mellan decennierna, beräknat efter medelvärden:
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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. Ökningen mellan 1980- och 
90-talen var större än ökningen mellan 1990-talet och 2000-talets sex första 
år. Vi kan också se att ökningen av andelen utsatta kvinnor från 1990-talet till 
2000-talet (enbart sex år) är särskilt stor.
 I offerundersökningarna görs en uppdelning i grovhetsnivåer. Det gröv-
sta 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. Den sistnämnda kategorin är 
störst, medan det är betydligt färre som anger att de utsatts för våld som krävt 
sjukvård. Tabellen nedan visar fördelningen mellan olika grovhetsnivåer.

tabell 2: andel utsatta för något våld i genomsnitt per decennium, 
perioden �980/8� – 2006  källa: scB:s ulF-data.

 decennium  totalt (%) män (%) kvinnor (%)

 �980-talet 3,4 4,7 2,0

 �990-talet 4,3 5,7 2,8

 2000-talet 4,7 5,6 3,9

 
år våld som  våld som  övrigt våld våld totalt 

  krävde sjukvård  gav synliga märken

  män  kvinnor  män  kvinnor  män  kvinnor  män + kvinnor  

�996/97 0,4 0,7 �,8 �,�  �,4  2,2  3,8

�998/99 0,9 0,5  3,4  �,6  4,2  �,0  5,8   

2000/0� �,9  0,3  �,�  �,7  2,5  0,4  3,9

2002/03 �,9 0,5  �,6  �,3  2,8  2,4  5,2 

2004/05 �,4 0,6  2,3  2,9  2,5  2,0  5,8

2006 �,5  0,0  2,4  2,6  2,9  2,5  5,9  

tabell 3: andel män och kvinnor i göteborgsregionen som utsatts för olika 
grader av våld, �996/97 – 2006. källa: scB:s ulF-data. 

Gråmarkerade värden anger högsta värdet för respektive grovhetsnivå för-
delat per kön under den undersökta tioårsperioden. Den tendens till ökning 
totalt sett som kan urskiljas avser våld av mer lindrigt slag samt sådant våld 
som gav synliga märken. Den grövsta formen – våld som krävde sjukvård 
– har inte ökat under den aktuella perioden. Det är ett förhållande som även 
kan utläsas ur uppgifter från patientregistret över vårdtillfällen, vilket vi nu 
ska gå över till.
 



�7

vårdtillFällen på grund av våld 
Ett ytterligare sätt att försöka uppskatta framför allt det grova våldets utveck-
ling är att granska Socialstyrelsens patientregister. I detta register förtecknas 
bl.a. vårdtillfällen där skadan orsakats av ”övergrepp av annan person”. Vård-
tillfällen 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-
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. Det är inte omöjligt att en och annan person med sådana allvarliga 
skador inte skrivs in. Men det går inte att självklart utgå ifrån att våldsskador 
av detta slag fortlöpande ökar, och att eventuella minskningar som framträder 
i patientregistret måste bero på ändrade gränsdragningar mellan öppen- och 
slutenvård, eller att sjukvårdspersonal och enskilda patienter med exempelvis 
förmodad gängtillhörighet ”väljer bort” slutenvård. Data från den mest om-
fattande och systematiska kartläggningen av våldsskador som synliggörs inom 
akutsjukvården – undersökningar vid Södersjukhusets akutklinik i Stockholm 
– visar att antalet patienter med kniv- och skottskador var färre år 2005 än år 
1998 (Carlsson Sanz 2008). Även om det naturligtvis som alltid finns en viss 
osäkerhet i enstaka fall, finns det skäl att betrakta patientregistrets uppgifter 
som en 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 1998-2007. 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 intervallet 15-24 år. Barn (0-14 år) är i högre grad utsatta för grovt våld 
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tabell 4: antal vårdtillfällen �998 – 2007 på grund av ”övergrepp  av annan
person”. patienter med göteborg som hemkommun. källa: socialstyrelsens patientregister.

 år   män   kvinnor  totalt 

 �998  �23   43   �66

 �999  �25  62  �87

 2000  �25  52  �77 

 200�  �36  46  �82

 2002  ��3  55  �68

 2003  �37  40  �77

 2004  ��8  32  �50

 2005  �27  35  �62

 2006  ��6  27  �43

 2007  �28  27  �55

 SUMMA	 	1	248	 	 419	 	1	667

än äldre (+ 65 år), oavsett kön. Det är svårt att utläsa någon egentlig ökning 
av vårdtillfällen på grund av grovt våld, för kvinnor kan snarare noteras en 
viss minskning.

  det dödliga våldet
Det är känt att statistiken över anmälda fullbordade mord, dråp samt misshan-
del med dödlig utgång ger en missvisande bild av det dödliga våldets verkliga 
omfattning. Anmälningsstatistiken ger en överskattning av antalet, till följd av 
att en del anmälda dödsfall visar sig vara icke våldsrelaterade, en del fall dub-

diagram 8: antal fall av dödligt våld i göteborgs kommun åren �990 – 2007. 
källa: databearbetning utförd av mikael rying, länskriminalpolisen, stockholm.
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belregistreras, en del avser försök eller förberedelser till mord etc. (Petersson 
& Rying 2004). För att få fram en mer rättvisande bild krävs en manuell be-
arbetning baserad på anmälningar, förundersökningar och efterföljande rät-
tegångsmaterial. När så görs framträder följande bild av det dödliga våldets 
omfattning och utveckling i Göteborgs kommun för åren 1990-2007.

Under den aktuella dryga femtonårsperioden har totalt 154 personer bragts 
om livet. Det genomsnittliga antalet per år är 9 personer, med en variation 
mellan 3 och 14 personer som minimi- respektive maximivärden för enskilda 
år. Av offren var 66 % män och 34 % kvinnor (överensstämmer med fördel-
ningen för riket i helhet). Elva av offren (7 %) var under 20 år. Av offren var 
merparten, 64 %, födda i Sverige, medan 36 % var utlandsfödda.
 Den vanligaste våldsmetoden var användning av kniv (63 fall), medan 
skjutvapen användes i 29 fall och hugg/slagvapen i 19 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 (35 fall), medan 
svartsjuka/separation utgör motiv i 27 fall. Andra motiv är uppgörelser inom 
kriminella kretsar och psykisk sjukdom, vilka båda ökat under 2000-talet. Till 
övriga kända motiv hör bl.a. rån, hatbrott och hämnd.
 Gärningspersonerna till de 154 fallen av dödligt våld var till antalet 120 
(plus oklart antal i 20  ouppklarade fall). Det finns således gärningspersoner 
som är ansvariga för dödligt våld mot mer än ett offer. Av de 120 gärnings-
personerna var 113 (94 %) män och 7 (6 %) kvinnor. Alla utom 12 var över 
20 år. Av de 120 kända gärningspersonerna var 59 % födda i Sverige, medan 
41 % var födda utomlands.
 När det gäller konstaterade fall av dödligt våld handlar det om små tal. Va-
riationen mellan enskilda år är relativt stor. Det finns en tendens till ökning 
om man ser till genomsnittsvärden för 1990-talet jämfört med 2000-talets 
första sju år. 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 2,06 fall av dödligt våld per 100 000 invånare och år för 
2000-talets första sju år.
 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 jämförelse-
tal. 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 
– 2005 varierar antalet fall av dödligt våld från drygt 1 per 100 000 invånare 
(Aten) till knappt 10 per 100 000 invånare (Tallin) (Tavares & Thomas 2007). 
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Här ska dock observeras att kvaliteten 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 2006 på knappt 6 per 100 000 invånare för 
landet som helhet. New York som brukar framhållas som ett lysande exempel 
på att brottsligheten kan bemästras ligger på drygt 5 fall per 100 000 invånare 
(2006) (FBI, 2008).

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 perioden till ökat antal 15-20 åringar misstänkta för brott från  
 2000-talets första år.
• Utsattheten för våld enligt offerundersökningar  tyder på en trendmässig  
 ökning – ökningen mellan 1980-och 90-talen var större än ökningen 
 mellan 1990-talet och 2000-talets första år. Andelen kvinnor som utsatts  
 för våld ökade påtagligt från 1990-talet till 2000-talets första sju år.
•  Offerundersökningarna visar också att det är mer lindriga former av våld  
 och våld som gav synliga märken som ökat. Våld som krävde sjukhusvård  
 har inte ökat under de senaste tio åren.
• Vårdtillfällen i form av slutenvård på sjukhus på grund av övergrepp av  
 annan person har inte ökat under de senaste tio åren. För kvinnor rör det  
 sig snarare om en minskning.
• Det dödliga våldet har inte ökat under de senaste fem åren (2002-2007).  
 Däremot finns en långsiktig tendens till ökning: under 1990-talet rörde  
 det sig i genomsnitt om 1,68 fall per 100 000 inv. och år, under 2000-talets  
 första sju år rör det sig om 2,06 fall per 100 000 inv. och år.
• Det dödliga våldet ligger på en jämförelsevis låg nivå i relation till antalet  
 fall i jämförbara 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 sätter spår och påverkar starkt den unges 
utvecklingsmöjligheter. Givet samhällets särskilda ansvar för barn och ung-
domar kan en omfattande ungdomsbrottslighet ses som ett samhälleligt 
misslyckande. Den för samhällsutvecklingen viktiga socialiseringen fungerar 
då otillfredsställande, 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 börja med några grundläg-
gande definitioner, avgränsningar och frågeställningar. Ungdomsbrottslighet 
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är brott som begås av ungdomar i åldern 15 – 20 år, eller närmare bestämt; i 
huvudsak av pojkar i dessa åldrar. Det är ett åldersintervall som kännetecknas 
av jämförelsevis hög brottsaktivitet. Så har det varit sedan tidernas begyn-
nelse 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? Med undantag för år 1995 finns en tendens 
till ökat antal 15-20-åringar misstänkta från 2000-talets första år. Ser vi till 
fördelningen på olika brottskategorier följs det mönster som vi sett i redo-
visningen av brottsutvecklingen generellt. Över tid minskar antalet 15-20-
åringar som misstänks för stöld, medan antalet som misstänks för våldsbrott 
ökar. När det gäller skadegörelse finns en tendens till ökning. Men ökningen 
är med tanke på antalsökningen i årskullarna – antalet 15-20-åringar har un-
der den aktuella perioden ökat från 101 581 till 124 220 – varken 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 
inte en större andel ungdomar inom respektive årskullar som under senare år 
blivit föremål för misstanke om brott.  

diagram 9: andel brottsmisstänkta �5-20-åringar av respektive års årskullar 
i västra götaland, �995-2007.     % av årskull     
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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. Men de som misstänks är å andra sidan mer brottsaktiva, heter det. 
Ett sätt att testa detta är att dela antalet brottsdeltagande per misstänkta 15-
20-åringar med antalet misstänkta i samma åldersintervall. Då får man ett 
genomsnittsvärde för brottsaktiviteten hos 15-20-åringar misstänkta för brott 
(samtliga brott).
 

diagram �0: genomsnittlig grad av brottsaktivitet för brottsmisstänkta 
�5-20-åringar i västra götaland, �995-2007.     aktivitetsgrad     
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Höga värden har vi åren 1999, 2004, 2002 och 2000 (i fallande ordning). Från 
år 2004 kan en viss minskning noteras. Detta resultat styrker ingalunda tesen 
om att utvecklingen i fråga om 15-20-åringars brottslighet skulle präglas av 
”färre fast värre”.
 BRÅ har nyligen i ett par forskningsrapporter (BRÅ 2006, BRÅ 2007) pre-
senterat 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, skadegörelse 
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 under riksgenomsnittet 
för hela perioden för samtliga tre brottskategorier och att andelen brottsmiss-
tänkta 15-åringar genomgående är högre i Skåne och i Stockholm. Resulta-
ten från självdeklarationsstudier (15-åringar) visar bl a att brottserfarenheten 
minskar, dvs. andelen laglydiga ökar, minskningen är generell och gäller för 
alla sociodemografiska kategorier (socialgrupp, ekonomisk ställning, etnici-
tet), ”värstingarna” blir inte värre (ingen påvisbar ökning inom gruppen mest 
brottsaktiva), andelen 15-åringar med brottserfarenhet är mindre i Västra Gö-
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taland än i Skåne och Stockholm för såväl stöldbrott som skadegörelse och 
hot/våldsbrott.

Sammanfattning av ungdomSbrottSlighetenS utveckling 
under de SenaSte tio åren:
• Från 2000-talets första år finns en tendens till ökning av brottsmisstänkta  
 15-20-åringar i Västra Götaland. Men detta är i första hand en effekt av  
 att årskullarna blivit större. Andelen brottsmisstänkta inom årskullarna  
 har inte ökat trendmässigt.
• Graden av brottsaktivitet bland misstänkta 15-20-åringar i Västra 
 Götaland ökar  inte – från år 2004 har vi snarare en minskning. Tesen   
 ”färre men värre” håller inte.
• Regionala jämförelser av brottsmisstänkta 15-åringar visar att Västra 
 Götaland ligger under riksgenomsnittet vad gäller stöldbrott, skadegörelse  
 och hot/våldsbrott och andelen 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 oro och 
otrygghet till följd av brottslighet och risken att utsättas för brottsangrepp 
fått särskild uppmärksamhet. Som en följd därav har olika varianter av s k 
trygghetsmätningar, ofta med avgränsning till ett bostadsområden, en stads-
del, en kommun etc. utformats och genomförts. Ett problem med många av 
dessa undersökningar är att man efterhand ändrat på frågor och lagt till frå-
gor, vilket innebär att jämförbarheten över tid försvåras. Ett annat problem är 
att olika trygghetsmätningar utformats på olika sätt, med olika frågeuppsätt-
ningar och med olika urvalspopulationer. Jämförbarheten mellan olika områ-
den, 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 en årligen återkommande brottsoffer- och 
trygghetsundersökning i Sverige, kallad Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU) (BRÅ 2008). Nu föreligger uppgifter om utsatthet och upplevd oro 
och otrygghet för åren 2005 och 2006. Materialet är tillräckligt stort för att 
medge jämförelser mellan regioner och mellan städer. Tabellen nedan visar 
andel av befolkningen i olika städer som i stor utsträckning känner oro och 
otrygghet.
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Svarsvärdena antyder att oron för brottslighet är relativt hög. Oron bland 
bosatta i Malmö är genomgående högre än oron hos stockholmare och gö-
teborgare. Oron för att drabbas av bilbrott och oron för att närstående ska 
drabbas av brott är för göteborgarnas del större än oron för att för egen del 
drabbas av bostadsinbrott och överfall/misshandel. Känslan av otrygghet vid 
utevistelse under kvällstid är relativt hög – så många som var femte götebor-
gare upplever sådan otrygghet.
 Det är väl känt att oro och otrygghet påverkar vanor och livsmönster. Ta-
bellen nedan visar vilka konsekvenser människor uppger att deras oro och 
otrygghet till följd av brottsligheten får.

Konsekvenserna för göteborgare framstår som något mindre inkräktande och 
hindrande än för boende i Stockholm och Malmö. Det gäller särskilt påver-
kan på rörelsemönster, där en betydligt lägre andel göteborgare uppger att de 
påverkats negativt. Men oavsett sådana skillnader är det angeläget att påpeka 
att så många som var fjärde eller femte storstadsbo väljer annan väg och/eller 
annat färdsätt på grund av att de känner oro och otrygghet i stadsrummet.
 Slutligen ska några jämförande uppgifter från den europeiska brotts- och 
trygghetsundersökningen presenteras (van Dijk et al. 2005). På sikt kan vi 
räkna med att denna typ av jämförande studier kommer att bli både vanli-
gare och mer betydelsefull. I takt därmed kommer kvaliteten förhoppningsvis 
också att förbättras. Det gäller inte minst urvalspopulationernas storlek och 
sammansättning. De nationella svarsgrupperna omfattar ca 2 000 personer 

tabell 6: konsekvenser av oro och otrygghet till följd av brottsligheten 
2005-2006 — jämförelse mellan sveriges tre storstäder. källa: ntu 2007.

  valt annan väg/färdsätt   avstått aktivitet   påverkan livskvalitet

 stockholm  26 %  7 %  �7 % 

 göteborg  �9 %  7 %  �2 %

 malmö  25 %  7 %  �5 %

 Hela landet �6 %  5 %  �� %

tabell 5: andel som i stor utsträckning känner oro och otrygghet 
2005-2006 — jämförelse mellan sveriges tre storstäder. källa: ntu 2007. 

 oro för otrygg vid oro för oro för  oro för oro för att
 brottslighet  utevistelse  bostads- överfall/miss- bilbrott närstående
  (kväll) inbrott handel  drabbas

stockholm  26 %  23 %  �7 %  �9 %  22 %  32 %

göteborg  28 %  20 %  �6 %  �6 %  26%  3�% 

malmö  34 %  32 %  �9 %  22 %  27 %  38 %

Hela landet  27 %  �8 %  �6 %  �4 %  20 %  3� %
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tabell 7: trygghetsaspekter—sverige i relation till andra eu-länder— 
�995-2005. källa: van dijk et al. 2005.

  trend  rel. till eu-snitt

 rädsla för stöld  minskning  lägre

 rädsla för utomhusvistelse, kvällstid ökning  lägre

 nöjd med polisens arbete i bostadsområdet ökning  lägre

och den genomsnittliga svarsfrekvensen var år 2004 drygt 48 %. Det kan 
jämföras med BRÅ:s Nationella trygghetsundersökning som 2007 hade ett 
bruttourval på 20 000 personer och en svarsfrekvens i storleksordningen 76 
%.
 Tabellen nedan visar trenden för några trygghets- och förtroendeteman 
åren 1995-2005 och Sveriges position i förhållande till genomsnittliga svars-
värden för EU-länderna.
 

Sammanfattning av upplevd oro och otrygghet till följd av 
brottSlighet:
• Människors oro för brottslighet är relativt hög.
• Var fjärde till femte storstadsbo väljer annan väg och/eller annat färdsätt  
 på grund av att de känner oro och otrygghet i stadsrummet.
• Göteborgarnas oro är inte större än den som boende i Stockholm och   
 Malmö anger, snarare något mindre.
• Orons och otrygghetens konsekvenser i form av påverkan på vanor och  
 rörelsemönster är något 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 utomhusvistelse 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  
 bostadsområdet än genomsnittligt för medborgarna EU.
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