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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att utifrån befintlig officiell kriminalstatistik, 

självdeklarationsundersökningen i årskurs nio, SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden 

och Brå:s Nationella trygghetsundersökning belysa och jämföra ungdomsvåldets utveckling i 

Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 1995 och 2008 och sedan jämföra 

de resultaten med statistiken för hela Sverige. Resultatet av dessa statistiska data ämnar jag 

analysera, diskutera och problematisera utifrån tidigare forskning i ämnet, sambandet mellan 

alkohol och våld och urbaniseringens inverkan på, och samband med våldsbrott.  

 

De frågeställningar som studien är tänkt att besvara är följande: 

 Hur har ungdomsvåldet utvecklats i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 

1995 och 2008? 

 Hur ser denna utveckling ut i förhållande till statistiken gällande Sveriges riksnivå under 

samma period?  

 Vilka skillnader eller likheter går att finna dels mellan de tre länen och dels mellan länen och 

hela Sverige under nämnda period? 

 

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat inte på någon ökning av antal våldsbrott som 

begås av ungdomar under perioden 1995-2008.  Utsattheten för våld eller hot bland ungdomar 

ser inte heller ut att ha ökat under samma period. Dessa resultat gäller för samtliga län och 

även för hela Sverige. Vid de få tillfällen någon källa tyder på en viss uppåtgående trend, rör 

det sig oftast om en mer eller mindre försumbar sådan. Istället finns det data som indikerar en 

viss minskning av självrapporterat ungdomsvåld. 

Däremot verkar det som att samtliga storstadslän som studerats i studien och även Sverige 

som land, visar på ett ökande antal 15-20 åringar misstänkta för misshandel (inklusive grov 

sådan) sedan millennieskiftet. Det är dock tveksamt om detta indikerar någon verklig ökning 

av ungdomsvåldet. Dessutom ligger antalet för misshandel misstänkta 15-20 åringar per 

10 000 på en lägre nivå år 2008 i både Stockholms och Västra Götalands län jämfört med år 

1995. 
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion till studien 

I mitt examensarbete har jag valt att inrikta mig på ungdomsvåldets utveckling under tiden 

1995-2008. Perioden är avgränsad till dessa år på grund av tillgänglighet i materialet som har 

använts. Utvecklingen ämnar jag studera och jämföra mellan de tre storstadslänen i Sverige; 

Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, för att se om det råder någon större skillnad i 

nivåer och utveckling av ungdomsvåldet mellan dessa län. Alltså, finns det någon trend att se 

utifrån de datakällor jag använder mig av? Av samma anledning ämnar jag sedan jämföra 

dessa län med statistiken för hela Sverige. Detta innebär dock vissa problem. I kategorin ”hela 

Sverige” inkluderas även de tre storstadslänen och de står för en ganska ansenlig del av den 

svenska befolkningen och därför även för en stor del av den registrerade brottsligheten i 

Sverige. Att jämföra med övriga Sverige är fullt möjligt, men det skulle innebära allt för 

mycket arbete för att hinna inom tidsramen för denna studie. Anledningen till att jag valde 

just storstadslänen är att bara för att de alla tre benämns som storstadslän innebär det inte 

nödvändigtvis att de är homogena när det gäller olika förutsättningar som kan påverka 

brottsutvecklingen. Därför kan man inte heller anta att våldsbrottsutvecklingen kommer att se 

likadan ut i länen på grund av att de är just storstadslän. Jag anser även att det är av intresse 

att undersöka just dessa län då de är folktäta och våldsbrottsutvecklingen berör en stor mängd 

människor, direkt, eller indirekt. De källor som används är kriminalstatistik, 

självdeklarationsundersökningar och trygghets-/offerundersökningar. Alltså skapas en bild av 

ungdomsvåldet utifrån personer misstänkta för misshandel, självdeklarerad våldsbrottslighet 

och utsatthet för våld och hot. Resultaten kommer sedan att diskuteras utifrån sambandet 

mellan alkohol och våld och urbaniseringseffekter. För en tydligare jämförelse kommer även 

statistik över niondeklassares alkoholkonsumtion att redovisas. Denna är dock bara jämförbar 

med självdeklarationsstudierna i årskurs nio, då de undersöker samma åldersgrupp.  

Anledningen till att jag valde detta ämne är att det under de senaste åren har skrivits och 

debatterats mycket kring ungdomsvåld i dels vetenskapliga tidsskrifter och dels i olika media, 

så som tidningar, TV-program och på internetsidor, men oftast förekommer det olika 

uppfattningar om vad som händer. Några menar på att våldet bland unga ökar,
12

 medan andra 

hävdar att så inte är fallet.
3
 Att se hur det faktiskt förhåller sig (rent statistiskt) med 

ungdomsvåldet är av stor vikt, dels för allmänhetens uppfattning om hur vanligt 

                                                           
1 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33782&a=954140&from=rss 
2
 http://www.metro.se/2009/04/01/63177/ran-och-slagsmal-sa-okar-ungdomsvalde/ 

3 http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=867&module_instance=12  

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33782&a=954140&from=rss
http://www.metro.se/2009/04/01/63177/ran-och-slagsmal-sa-okar-ungdomsvalde/
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&id=867&module_instance=12
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förekommande det är, vilket kan påverka rädslan för brott, dels också för organisationer och 

lagstiftare, då de kan få en statistisk sammanfattning och jämförelse av hur ungdomsvåldet 

har utvecklats. Det kan i allra högsta grad bli relevant vid lagstiftning och olika typer av 

åtgärder mot bland annat våldsförbrytare under 18 år och beroende på studiens resultat kan 

eventuellt slutsatser dras om huruvida denna brottstyp ökar eller minskar i omfattning. 

 

1.2 Ungdomsbegreppet 

Varje generation av ungdomar beskrivs som värre än tidigare generationers och i den 

kriminalpolitiska debatten beskrivs de som en problematisk grupp. Samtidigt finns en positiv, 

nästan utopisk bild av ungdomar, där de beskrivs som vår framtid. Även i diskursen kring, 

och synen på ungdomsbrottslighet råder splittrade uppfattningar. Unga lagbrytare betraktas 

inte sällan som sårbara individer, som genom sina handlingar påvisar att de befinner sig i en 

riskzon, levnadsförhållanden eller en livsstil som i framtiden kan leda till ekonomisk och 

social utstötthet eller utslagning. I motsatts till denna syn på ungdomsbrottslingar finns 

uppfattningen om unga kriminella som omoraliska, hänsynslösa individer som med uppsåt 

kränker och skadar andra människor och deras egendom.
4
 Vilka eller vad är då ungdomar? 

Att definiera gruppen ungdomar är inget som låter sig göras enkelt och problemfritt, då dess 

innehåll inte är givet. Ungdomsperioden kan beskrivas som den fas som tar vid efter 

barndomen och som kommer innan ”vuxenhet.”
5
 Att definiera och avgränsa gruppen kan 

göras utifrån ett flertal kriterier, fysiologiskt/biologiskt, vilket främst syftar till puberteten 

vilken brukar inträffa ungefär vid 13-14 års ålder. Känslomässigt/psykologiskt, då individen 

utvecklar sin identitet och självbild, den så kallade adolescensen som sträcker sig från 

omkring 11 års ålder till 20 års ålder. Vidare kan en avgränsning göras utifrån sociala 

kriterier, vilka syftar till den tid då den unge frigör sig från sina föräldrar och starkare knyter 

an och växer in i gemenskap med jämnåriga.
6
 Den kanske vanligaste definitionen och 

avgränsningen av ungdomar som grupp görs utifrån ”officiella” kriterier. Det som åsyftas är 

de åldrar då individen erhåller diverse rättigheter och skyldigheter.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Estrada & Flyghed (2007) s. 10-11 

5
 Estrada & Flyghed (2007) s. 11 

6
 Estrada & Flyghed (2007) s. 11-12 



Filip Hildeby Kellgren 

3 
 

1.3 Begreppet brottslighet 

Vad som är ungdomsbrottslighet låter sig inte heller definieras lätt. Den enklaste och kanske 

vanligaste definitionen brukar lyda ”den brottslighet som ungdomar begår”.
7
 Dock medför 

denna definition vissa problem då gruppen ungdomar inte helt lätt låter sig avgränsas, vilket 

beskrevs tidigare. Dessutom är inte begreppet brottslighet helt givet inom kriminologin, utan 

det finns olika perspektiv, bland annat tar Muncie (1996) upp tre olika perspektiv på 

definitioner av brottslighet. Inom kriminologi och kriminologisk forskning är dock den 

vanligaste definitionen av legalistiskt slag, alltså enligt lagboken/brottsbalken, som definierar 

brott som ”… en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller författning och 

för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”.
8
 Nullum crimen sine lege – inget brott utan 

lag, vilket inom juridiken kallas legalitetsprincipen.
9
 Enligt svenska nationalencyklopedin 

benämns brottslighet som ”sammanfattande benämning på begångna straffbelagda 

handlingar.”
10

 Denna legalistiska definition är relativt snäv och medför vissa problem, trots att 

den kan te sig självklar för många. Den innebär att den brottslighet och de lagöverträdelser 

som sker och inte upptäcks inte heller existerar som brottslighet.
11

 Oberoende av detta ändras 

även lagar, vilket får som konsekvens att det som betraktas som brottsligt ändras över tid och 

kontext. Istället hävdar många att det är rimligare att koncentrera sig på själva handlingen, där 

brottslighet definieras som avvikande beteende, eller alltså handlingar som bryter mot regler 

och lagar som de flesta i samhället betraktar som norm. Gemensam kritik mot dessa 

definitioner är att brott mot lagar och socialt avvikande beteende inte är något absolut och 

konstant, utan det är relativt och ändras över tid och ser olika ut i olika kontexter.  

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att utifrån olika datakällor belysa och jämföra ungdomsvåldets 

utveckling i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 1995 och 2008 och 

sedan jämföra de resultaten med statistiken för hela Sverige. Resultatet av dessa statistiska 

data ämnar jag problematisera utifrån tidigare forskning i ämnet, sambandet mellan alkohol 

och våld, samt urbaniseringens inverkan på, och samband med våldsbrott.  

 

 

                                                           
7
 Estrada & Flyghed (2007) s. 13 

8
 1 kap. 1 § BrB. 

9
 Sarnecki (2009) s. 20 

10
 http://www.ne.se/brottslighet  

11
 Estrada & Flyghed (2007) s. 14 

http://www.ne.se/brottslighet
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2.1 Frågeställningar 

 Hur har ungdomsvåldet utvecklats i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län mellan åren 

1995 och 2008? 

 Hur ser denna utveckling ut i förhållande till statistiken gällande Sveriges riksnivå under 

samma period?  

 Vilka skillnader eller likheter går att finna dels mellan de tre länen och dels mellan länen och 

hela Sverige under nämnda period? 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Historisk bild av våld 

I Brott och straff i Sverige har von Hofer gjort en omfattande studie av olika brottstypers 

utveckling, nivåer och trender under en lång period i Sveriges historia, ibland ända tillbaka till 

1750-talet. När det gäller våld inleder han med att beskriva synen på våldsbruk i samhället 

och hur denna kraftigt har förändrats historiskt sett. Han menar att Sverige i hög grad passar 

in i hypotesen om att våldsbrottsligheten var högre i det ”traditionella samhället” jämfört med 

det moderna samhället. Vidare menar han att olika typer av våld, i motsats till idag, var 

”givna”. När det gäller lagligt våld förekom det t.ex. som uppfostringsmetod inom flera 

områden och som laglig bestraffning inom krigsmakten, samhällets barnavård samt 

fångvård.
12

 Våld var alltså en naturlig del i livet i Sverige under 1800-talet. I relation till 

stöldbrott var straffet lindrigare för olika typer av våldsbrott under 1800-talet, jämfört med 

dagens samhälle där omvända förhållanden råder. Von Hofer menar att våld i det traditionella 

samhället förmodligen betraktades som ett ordningsproblem snarare än ett integritetsproblem, 

vilket det betraktas som idag.
13

 Enligt den lagföringsstatistik över misshandelsbrott som von 

Hofer redovisar kan tydliga trender i våldsbrottsligheten avläsas. För samtliga åldrar visar 

riksnivån på att våldsbrottsligheten med största sannolikhet var betydligt vanligare och större i 

sin utbredning under 1800-talet, enligt von Hofer var den upp till två till tre gånger högre än 

under senare perioder.
14

 Han menar även att det vore orimligt att anta att det inte förekom 

någon dold misshandelsbrottslighet, eller att alla anmälningar gick vidare till lagföring under 

1800-talet. När det gäller ungdomar lagförda för misshandelsbrott uppstår det dock vissa 

problem i den historiska redovisningen. Det är nämligen så att åldersindelningar i 

kriminalstatistiken var mycket ovanlig, på gränsen till obefintlig, innan 1960 då brottsbalken 

                                                           
12

 von Hofer (2008) s. 45 
13

 von Hofer (2008) s. 45 
14

 Von Hofer (2008) s. 46 
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trädde i kraft. Innan dess betraktades brott av misshandelskaraktär som ringa brott vilket 

medförde att någon närmare uppdelning efter ålder inte gjordes.
15

 Den statistik von Hofer 

redovisar för lagförda personer, 15-17 år, 1913-2005, visar dock på en uppåtgående trend som 

till synes börjar redan innan andra världskriget och som har ökat sedan dess.
16

 Detta ges dock 

flera förklaringar. Först och kanske främst är kopplingen relativt stark till ändringar i 

alkoholpolitiken och ungdomars alkoholvanor. På senare tid har trenden även kopplingar till 

så kallade enforcement waves, alltså ändrad ingripandepraxis och sedan 1980-talet är det 

dessutom mycket vanligt att anmäla skolvåld till polisen.
17

 De två sistnämnda faktorerna är av 

sådan typ att statistiken gällande ungdomsvåld mycket väl kan visa en uppåtgående trend, 

men det innebär inte nödvändigtvis att den faktiska ungdomsvåldsbrottsligheten ökar. 

 

Enligt Estradas och Granaths kapitel om ungdomsbrottslighet
18

 i Brå Rapport 2008:23 

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 stämmer många av slutsatserna om 

ungdomsvåld överens med de som von Hofer kommer fram till, även om deras material är 

begränsat till de senaste 30 åren. I kapitlet konstaterar Estrada och Granath hur som helst att 

kriminalstatstiken visar på en viss ökning av våldsbrott bland unga. Denna ökning har dock 

inte registrerats i självdeklarationsundersökningar eller offerundersökningar,
 19

  vilket innebär 

att den inte kan tas för en tydlig ökning av det faktiska våldet. Dessutom finns det indikatorer 

som tyder på att allt fler våldshändelser kommer till rättsväsendets kännedom, vilket 

följaktligen skulle vara en av orsakerna till uppåtgående trender i kriminalstatstiken.
20

 

Sammantaget finns det enligt denna studie ingen anledning att tro att en egentlig ökning av 

våld bland ungdomar har skett, då endast kriminalstatistiken tyder på detta, medan 

självdeklarationsstudier och offerundersökningar inte visar på liknande trender. Med detta 

sagt så kan man inte utesluta att våldets karaktär ändras, dock påverkas uppfattningen om 

detta nog snarare av den bild media rapporterar och det som ges uppmärksamhet under en viss 

tid. T.ex. kan nämnas den stora uppmärksamheten för våld bland skinheads under 1990-talet 

och ungas organiserade våldsutövning i samband med fotbollsfirmor i början av 2000-talet.
21

 

 

 

                                                           
15

 Von Hofer (2008) s. 47-48 
16

 Von Hofer (2008) s. 48, 49 
17

 Von Hofer (2008) s. 48 
18

 Brå (Rapport 2008:23) s. 350-372 
19

 Brå (Rapport 2008:23) s. 368 & 369 
20

 Brå (Rapport 2008:23) s. 369 
21

 Brå (Rapport 2008:23) s. 368 
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3.2 Brott bland ungdomar i årskurs nio 

Brå rapport 2010:6 Brott bland ungdomar i årskurs nio redovisar resultaten från 

självdeklarationsundersökningen i årskurs nio på nationell nivå och gör ingen indelning för 

olika regioner i landet. I rapporten framgår det att av alla våldshandlingar är det bland 

ungdomar i årskurs nio vanligast att bära kniv (högsta noterade andel var 16 % år 1995), följt 

av att ha slagit någon som inte tillhör familjen så illa att den enligt den svarandes bedömning 

har behövt sjukvård av något slag (högsta noterade andel var 8 % år 1995). Dock kan den 

vård det rör sig om variera från allt mellan lättare omplåstring till sjukhusvistelse. Övriga 

våldskategorier uppgår inte vid något tillfälle till en andel av mer än 4 % och klassas därför 

som relativt ovanliga beteenden. Ett intressant resultat är att till skillnad från stöldbrott, så är 

andelen pojkar som begår våldshandlingar genomgående markant högre än bland flickor. Av 

resultaten som redovisas kan det också uttolkas att andelen ungdomar som har burit kniv och 

som har hotat för att få sak, under den trettonårsperiod som har undersökts, har minskat. 

Övriga våldsbeteenden är dock tämligen stabila i sina nivåer. Om man exkluderar kategorin 

burit kniv ur undersökningens resultat så kan man konstatera att omkring 10 % av 

ungdomarna i studien har begått någon typ av våldsbrott och denna nivå är tämligen stabil 

under perioden 1995-2008.
22

 

 

3.3 Ungdomsvåld på regional nivå 

I rapporten Ungdomar och brott i Sveriges län 1995-2005 redovisas och diskuteras de 

regionala skillnader i ungdomars brottslighet som finns i landet. Den regionala uppdelningen 

är på länsnivå och länens skillnader jämförs dels med varandra och dels i förhållande till 

riksnivån. Det konstateras vid ett flertal tillfällen att Stockholms län och Skåne län är bland de 

länen med högst nivå gällande ungdomars deltagande i och utsatthet för våld.
23

 Nivån i dessa 

län uppgår nästan till den dubbla av de länen med lägst nivå har och nivån för Stockholms län 

och Skåne län kan konstateras är signifikant högre än riksgenomsnittet. När det gäller Västra 

Götalands län ligger nivån för deltagande i och utsatthet för våldsbrott förhållandevis nära 

riksgenomsnittet och ingen signifikant skillnad över tid kan bevisas.
24

 Vad gäller utvecklingen 

av utsatthet för våld och hot kan det konstateras att de flesta län har oförändrade nivåer, dock 

                                                           
22

 Brå (Rapport 2010:6) s. 29 
23

 Brå (Rapport 2007:30) s. 22, 23, 27, 30 & 32 
24

 Brå (Rapport 2007:30) s. 23, 27, 30 & 32 
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finns det vissa skillnader, men dessa berör inte några av de län som inkluderas i denna studie. 

Även riksnivån för våld och hot är tämligen stabil under den undersökta perioden 95-05.
25

 
26

 

 

3.4 Högriskmiljöer 

När det gäller ungdomars våldsbrott kan det även vara av intresse att i en kortare 

sammanfattning belysa var de flesta av dessa brott begås. Detta går främst att utläsa genom 

självdeklarationsundersökningen i årskurs nio. Enligt (Rapport 2009:6) Grövre våld i skolan 

sker omkring hälften av allt lindrigt våld och lite drygt 40 % av allt grovt våld bland landets 

niondeklassare i skolan, medan cirka 30 % av det lindriga våldet och omkring 40 % av det 

grövre våldet sker Någon annanstans (namnet på en av undersökningens kategorier, vilken 

innefattar t.ex. disco, gatan, fritidsgård etc.).
27

 I övriga svarsalternativ; I bostaden, Hemma 

hos annan och Kommunikationsmedel, uppgår våldsnivån sällan till 10 % och ligger för det 

mesta omkring 5 %.
28

 Dessa siffror är genomsnittsuträkningar av svaren registrerade mellan 

1995-2005. Skolan och relativt offentliga platser så som disco, på gatan, fritidsgårdar etc. är 

således högriskområden när det kommer till våldsbrott bland ungdomar, åtminstone ungdomar 

i årskurs nio. Dessa två kategorier står tillsammans för omkring 80 % av både det lindriga 

våldet och det grövre våldet som niondeklassare uppger att de utsätts för. 

 

 4. Teori och samband 

Ett av de samband som kanske är mest relevant när det gäller våldsbrott i allmänhet och 

förklaringen av utvecklingen av våldsbrott är sambandet mellan våldsbrott och 

alkoholkonsumtion. Detta bör snarare betraktas som en anledning till att en stor del av de 

våldsbrott som registreras faktiskt sker, men också som en potentiell förklaring till eventuella 

nivåer och trender i våldsbrott som redovisas i resultatdelen. Syftet med studien är som bekant 

inte att förklara ungdomsvåldets utveckling, utan snarare att beskriva den. Dock ger 

sambandet alkohol - våld ytterligare underlag för analys och diskussion. 

 

4.1 Alkohol och våld 

Sambandet mellan befolkningens alkoholkonsumtion och dess inverkan på landets våldsbrott 

är i dag vedertaget, väl diskuterat och omskrivet i vetenskapliga sammanhang, se bland annat 
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von Hofer (2008). Detta faktum är även väl uppmärksammat bland diverse institutioner och 

organisationer och för att försöka hantera och minska mängden våldsbrott har speciella 

modeller rörande alkohol utvecklats, t.ex. Kronobergsmodellen (se t.ex. Brå Rapport 2009:5). 

 

Lenke har kommit fram till att det blir statistiskt signifikanta och relativt starka effekter på 

nivåer av våldsbrottslighet om nivåerna av alkoholkonsumtion varierar. Under perioden 1920-

1984 resulterade en variation av en liter i alkoholkonsumtionen i cirka tio procents ändring i 

statistiken över misshandelsbrott.
29

 En intressant avvikelse som Lenke beskriver är perioder 

då alkoholkonsumtionen per capita minskar, men våldet ändå ökar. Detta har han kommit 

fram till beror på det faktum att det ”offentliga drickandet” (t.ex. i barer) under dessa perioder 

ändå har ökat, medan den totala mängden konsumerad alkohol ändå har sjunkit. Alltså verkar 

det som om miljön där alkoholen intas är av vikt för alkoholens påverkan på våldsbrott, något 

som även Tryggvesson nämner i sin avhandling där barer beskrivs som en sorts riskmiljö där 

det befinner sig en större mängd berusade personer, oftast män, på en begränsad yta och där 

aktiviteterna ofta väcker en oro över ens egna maskulina ”image and honor.”
30

 På grund av 

det starka sambandet mellan alkohol och våld har även uppskattningar kunnat göras av hur 

alkoholkonsumtionen såg ut långt tillbaka i tiden, genom att jämföra med den svenska 

mord/dråp statistiken som sträcker sig tillbaka till 1750-talet. Dessa uppskattningar är dock 

långt ifrån exakta, men kan ändå erbjuda en viss bild av tidigare alkoholkonsumtion.
31

   

Lenke kommer också fram till att ”drickarkulturen” i olika länder kan påverka sambandet 

mellan våld och alkohol. T.ex. kommer han i sin studie fram till att Sverige, Finland och 

Norge alla uppvisar likartade samband mellan de två variablerna.  

Begreppet drickarkultur leder mig in på det som Tryggvesson främst har koncentrerat sig på i 

sin avhandling, nämligen svenska ungdomars motiveringar till och normer för berusat 

beteende. I den studien presenteras resultat som visar på att svenska ungdomar har olika 

normer för nyktert kontra berusat tillstånd.
32

 Det framgår även att berusning hos 

gärningspersonen i våldsscenarion minskade graden av skuld som ungdomar tillskriver denne.  

Alkohol beskrivs som en orsak och förklaring till varför våldssituationer uppstår. Ungdomar 

verkar i stor utsträckning mena att alkohol gör bråk mer rationella, ”fyllebeteende” mindre 

allvarligt och berusade förbrytare mindre avvikande. När alkohol är inblandat i våldsbrott 

verkar våldshandlingarna alltså mer acceptabla än när samma sak sker mellan nyktra personer. 
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 Lenke (1990) s. 136 
30

 Tryggvesson (2005) s. 115 
31

 Lenke (1990) s.143 
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 Tryggvesson (2005) s. 44, 116 & 140 
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Ett koncept som nämns i detta sammanhang är ”time-out situation” här formulerat av 

MacAndrew och Edgerton (1969), vilket syftar till att när en person är berusad så följer andra 

normer och regler än i nyktert tillstånd och vissa typer av beteenden ursäktas och 

bortförklaras med det faktum att personen är berusad, man skyller det på alkoholen.
33

 

Intressant att uppmärksamma är att ett berusat offer kan minska skulden på gärningspersonen, 

då berusning hos offret verkar berättiga aktioner mot den personen, ofta med motivet att fulla 

personer mer ofta beter sig otrevligt och provocerande. När både gärningsman och offer är 

berusade beskrivs ett bråk eller slagsmål inte ens som vad det faktiskt är, utan det är bara två 

fyllon som beter sig som fulla personer gör. Sammanfattningsvis kan sambandet mellan våld 

och alkohol i det här sammanhanget delas in i två delar. Dels den statistiska delen som går ut 

på att alkoholkonsumtion och våldsbrott har en stark korrelation, där ändringar i mängd 

förtärd alkohol resulterar i ändringar i mängden våldsbrott och dels den delen som talar om 

svenska ungdomars inställning till att använda alkohol som förklaring och ursäkt till varför 

våldssituationer uppstår och där berusade gärningsmän anses mindre avvikande och mindre 

skuldbelagda än nyktra och där berusade offer betraktas som mer skuldbelagda på grund av 

deras eventuellt otrevliga beteende. I denna studie är dock den förstnämnda av störst intresse. 

 

4.2 Urbanisering och segregering  

Varför kan våldet antas variera mellan orter och vilka förhållanden skulle kunna ligga bakom? 

En teori som berör våldsbrott är den om att det finns vissa faktorer i individers 

närlevnadsmiljö som påverkar risken för att falla offer för våldshandlingar. Tanken är alltså 

att förklaringar till olika våldsnivåer och trender bland olika geografiska områden går att finna 

i förhållanden som finns i områden där folk lever, i vissa kvarter, grannskap eller stadsdelar. 

Grundpelarna för denna teori beskrivs i Nilsson & Estrada: Risky Neighbourhood or 

Individuals at Risk? 

 

Av central betydelse för kriminologiska urbaniseringsteoriers utformande var den såkallade 

Chicagoskolan vilken utvecklades vid Chicagosuniversitetet i USA under 1920-talet. Här 

utvecklades bland annat socialekologiska teorier som hade stark förankring i geografisk 

forskning såväl som forskning om biologiskt arv och miljö. Under 1940-talet använde sig 

Clifford Shaw och Henry McKay av Ernest Burgess modell för zonindelning av städer och 

utvecklade en egen teori om vad de kallade social disorganisation. Shaw och McKay menade 
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att brottsligheten i en stad var högst i zon 2 i Burgess modell, en såkallad zone in transition. 

Anledningen till den sociala disorganisationen i detta område var den höga omsättningen av 

människor, vilket var en följd av ökad urbanisering. Många bodde där bara tillfälligt och 

flyttade vidare så fort möjligheten gavs, därav benämningen zone in transition. De med minst 

resurser blev ofta kvar i området medan andra med mer resurser tog sig därifrån, alltså blev 

det inte sällan en koncentration av resurssvaga individer i zon 2. Här var de mänskliga 

relationerna ytliga och opersonliga, familjer var ofta splittrade och sociala institutioner som 

kyrkor, skolor, föreningsliv, m.m. saknades. I zon 2 var även andra problem mest vanligt 

förekommande, t.ex. dålig folkhälsa, hög dödlighet, alkoholmissbruk, etc. Dessa typer av 

social desorganisation menar Shaw & McKay var orsaken till den omfattande brottsligheten, 

inte minst bland ungdomar, som gick att finna i zon 2.
34

 

 

“It is now well established that there are substantial differences in levels of victimization 

across different social groups and residential neighbourhoods.”
35

(egen kursivering)       

Det Nilsson och Estrada kommer fram till är att man lider större risk att utsättas för våld i 

relativt fattiga områden, än i rika och att det är högre risk för viktimisering i folktäta 

områden.
36

 De mest utsatta grupperna i samtliga områden som Nilsson & Estrada har 

undersökt är unga män, ensamstående mödrar, utomlands födda individer och individer med 

ekonomiska/finansiella problem. Den kanske mest intressanta slutsatsen som Nilsson & 

Estrada kommer fram till är att utsatthet för våld endast i en begränsad utsträckning kunde 

kopplas till just bostadsområdets karaktär. Den mer djupgående analysen i studien visar att 

våld som sker i området inte hade något signifikant samband med områdets förhållanden och 

utsatthet för våld, när man inkluderade kontroller för individers och hushålls särdrag.
37

 

Slutsatsen bli således att det inte finns tydliga belägg för att det finns någon sorts 

”områdeseffekt” på våldsbrott. Sambandet som finns mellan olika områden och högre/lägre 

viktimisering tros alltså bero mer på individers särdrag och att det är kopplat till vissa 

geografiskt avgränsade regioner beror snarare på segregering.
38

 Alltså, koncentrationen av 

personer med olika sociala och ekonomiska förutsättningar är ojämnt fördelad mellan olika 

områden. Detta blir intressant då nivån av brottslighet kan antas variera mellan olika 

geografiska områden, vilket undersöks i denna studie. Dock kan nivåer av segregering antas 
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 Sarnecki (2009) s. 171-172 
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 Estrada & Nilsson (2007) s. 2 
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 Estrada & Nilsson (2007) s. 17 
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 Estrada & Nilsson (2007) s. 18 
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framträda tydligare i mindre, avgränsade regioner som de som Nilsson och Estrada studerade, 

men t.ex. olika ekonomiska förutsättningar kan även skifta mellan så pass stora geografiska 

regioner som län. Jag har dock inga data för att pröva sådana förhållanden i denna studie, men 

eventuella resultat för länen kan ge ökat intresse för att undersöka detta mer genomgående i 

städer. 

 

5. Metod 

Denna studie är en okulär analys av statistiska sekundärdata. Under den här rubriken 

redovisas bland annat urval av regioner, källor och material. Materialet, eller statistiken som 

berör län och ungdomsvåld och som använts till studien är den statistik som har varit möjlig 

att finna som berör de områden jag intresserat mig för i studien och de län som ämnas 

jämföras. När det gäller åldersindelning på riksnivå har det dock varit betydligt lättare att 

samla in statistik, då det tycks vara så att en indelning i både ålder och region än så länge inte 

varit av något större intresse för forskningen kring våldsbrott. Samtlig statistik är 

sekundärkällor och statistiken över misstänkta har skapats genom insamling av 

befolkningsdata från SCB och kriminalstatistik från Brå, se vidare formeln i bilaga.  

*Kräver specialbeställning vilket inte har varit möjligt att göra inom ramen för denna studie. 

Indikatortabell 

Källa Brå SCB 

Brå (tidigare 

Kriminologiska 

institutionen SU) 

Brå 

Material 
Sveriges 

officiella statistik 

Undersökning 

av 

levnadsförhållanden 

(ULF) 

Självdeklarations- 

undersökning bland elever 

i årskurs nio 

(SUB) 

 

Nationella 

trygghetsundersökningen 

(NTU) 

Typ av studie 
Kriminalstatistik 

över misstänkta 

Offerundersökning 

Utsatthet för våld 

Självdeklarationsstudie 

om delaktighet i- och 

utsatthet för brottsligt 

beteende 

Offerundersökning 

Utsatthet för våld 

Ålder 15-20 år 16-24 år Årskurs nio 16-19 år 

Period 1995-2008 1994/95-2007 1995-2005 (2008*) 2006-2008 

Redovisas som 
Antal per  

10 000 
Andel i % Andel i % Andel i % 

Tillgänglighet 
Hela Sverige 

Länsnivå 

Hela Sverige 

(Länsnivå*) 

Hela Sverige 

Länsnivå 

Hela Sverige 

(Länsnivå*) 
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5.1 Definitioner 

I min undersökning definierar jag ungdomar främst utifrån Brå:s statistiska indelning av 

befolkningsgruppen, vilket är 15-20 år. Åldern kan dock variera mellan källorna. ULF riktar 

sig t.ex. främst till personer som är 16 år och äldre, men är i denna studie avgränsad till 16-24 

år och självdeklarationsstudien i årskurs nio är begränsad till just niondeklassare, alltså främst 

åldern 15 år, med viss variation då det även finns ungdomar i 14 och 16 års ålder i årskurs nio. 

I Nationella trygghetsundersökningen är åldern för ungdomar indelad i 16-19 år. Med andra 

ord skiljer sig ålder för ungdomar i studiens statistik, detta är dock svårt att undvika vid 

användandet av olika statistik från olika källor. Tidsperioden under vilken de olika källorna 

studeras är även den avgränsad olika, dock är perioden 1995-2008 den huvudsakliga som 

undersöks. Anledningen till att perioden varierar mellan olika källor i studien är helt enkelt att 

det ursprungliga statistiska materialet är begränsat. Den nationella trygghetsundersökningen 

genomförd av Brå inleddes t.ex. inte förrän 2005, då på uppdrag av regeringen
39

 och 

självdeklarationsundersökningen i årskurs nio inleddes först 1995,
40

 då av kriminologiska 

institutionen på Stockholms universitet. Studien togs över av Brå först 1999.
41

 När det gäller 

ULF och kriminalstatistiken så har jag använt mig av de år som finns tillgängliga då den 

statistiska avgränsningen görs både efter ålder, brottstyp och typ av utsatthet och för 

kriminalstatistiken, även en regional avgränsning. Det mest önskvärda skulle självklart vara 

statistik avgränsad till samma ålder, samma period och med samma regionala distinktioner, 

tyvärr finns någon sådan statistik inte att tillgå i nuläget. Detta bör tas i beaktande när det 

kommer till tolkning av statistiken som presenteras under rubriken Resultat.  

Begreppet våld definieras olika av olika statistiska källor. Kriminalstatistikens definition är 

legalistisk och de som registreras i denna statistik är misstänkta för brott mot lagen, i form av 

misshandelsbrott av olika allvarlighetsgrad. I statistiken från undersökningar så som NTU och 

självdeklarationsstudien i årskurs nio, såväl som ULF, är definitionen lite mer komplicerad. I 

självdeklarationsstudien frågas det efter delaktighet i våldsbeteende, alltså inte våldsbrott, 

dessutom efterfrågas utsatthet för våld både i SUB, ULF och NTU. Alltså är det omöjligt att 

jämföra nivåer mellan olika källor och studier, dock kan trender jämföras. Alla de variabler 

och problematiseringar som belysts och diskuterats ovan är viktiga att betänka vid studerandet 

av resultaten. Dock innebär de inte att studien saknar i validitet eller att den statistiska 

jämförelsen saknar legitimitet.  
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5.2 Eventuella problem 

Det kanske mest uppenbara problemet vid denna typ av studie av brottsutveckling är 

mörkertalet och anmälningsbenägenheten. Man bör som forskare vara väl medveten om att 

det vid många brottstyper finns ett stort mörkertal
42

 och till skillnad från våld med dödlig 

utgång så rör det i allra högsta grad våld av mindre allvarlig grad, där skadorna varierar från 

icke synbara till olika former av sjukhusvård. Det har visat sig att ungdomar i synnerhet, 

sällan anmäler lindrigare våld och även relativt sällan anmäler grovt våld, främst när våldet 

sker i samband med skolan.
43

 En förklaring till detta är att våldet i skolmiljö ofta sker elever 

emellan och inte sällan mellan elever som på något sätt känner varandra. Våldet bagatelliseras 

och en stor del kommer aldrig till polisens kännedom.
44

 Trots det visar statistiken från 

självdeklarationsstudier med niondeklassare på att en relativt stor del av våldet ungdomar 

emellan, både av grovt och lindrigare slag, sker i skolan.
45

 En intressant jämförelse är att 

ungdomar i högre utsträckning anmäler stöld än vad de anmäler våld. Detta brukar förklaras 

med att eventuella ekonomiska incitament för att anmäla till polisen är starkare vid stöld, då 

ersättning i from av försäkring ofta kräver en polisanmälan.
46

 Ett sätt att hantera problemet är 

att använda sig av flera statistiska källor, så som kriminalstatistik, trygghetsundersökningar, 

brottsofferundersökningar etc. Detta minskar inte mörkertalet, men det ger forskaren och 

läsaren en mer varierad bild av statistiken kring ungdomars våldsbrott och ger möjlighet till 

en mer nyanserad belysning och analys av problemet. Ett annat problem som kan uppstå rör 

definitioner av begrepp i studien. Det rör inte bara undersökningar som behandlar statistik 

utan är ett allmänt fenomen inom akademisk forskning. Utan konkreta och utförliga 

definitioner av centrala begrepp kan validiteten och reliabiliteten påverkas avsevärt. Om 

forskaren inte klargör exakt vad han/hon ämnar undersöka och hur han/hon definierar olika 

begrepp blir det svårt att påstå att studien faktiskt är valid och det blir även svårt att uppnå 

hög reliabilitet då det blir mer eller mindre omöjligt att genomföra studien igen med samma 

premisser. I mitt fall rör detta främst hur jag definierar begreppet ungdom och hur jag 

definierar begreppet våld. 
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5.3 Urval 

I denna studie har det inte skett några urval i bemärkelsen intervjudeltagare eller 

enkätrespondenter, däremot har det skett ett urval av geografiska regioner och statistiska 

sekundärdata som har legat till grund för studien. Trots att vi i Sverige har en förhållandevis 

välutvecklad statistik, så är den relativt begränsad vad gäller kommuner, därför är det svårt att 

avgränsa undersökningen till enbart kommuner eller städer, då det kräver betydligt mer arbete 

och tid än vad som är möjligt vid en studie på den här nivån. Med anledning av ovanstående 

är studien delvis avgränsad till regionala skillnader, jämfört mellan län, då detta är den mest 

snäva avgränsningen som för tillfället låter sig göras och den låter sig endast göras vid 

användning av statistik över misstänkta personer, 15-20 år (från Sveriges officiella statistik) 

och självdeklarationsstudierna i årskurs nio. 

 

5.4 Material 

I min studie ämnar jag samla in mitt material från Sveriges officiella kriminalstatistik, 

självdeklarationsundersökningen i årskurs nio, SCB:s Undersökning av levnadsförhållanden 

(ULF) och Nationella trygghetsundersökningen (NTU).  

Huruvida ULF och NTU är relevanta eller ens nödvändiga för studien är diskutabelt. Denna 

källa säger i det här fallet väldigt lite om gärningsmannen till brottet, utan berör främst offren, 

om de har utsatts för brott och hur många som har utsatts för brott. På grund av detta skiljer 

den sig kraftigt från Brå:s statistik, som i min studie behandlar misstänkta personer, alltså 

gärningsmannen och ingen annan. Däremot är även offerdata intressant för bevakningen av en 

brottstypsutveckling under tid, då en ökad mängd offer oftast talar för en ökad mängd 

begångna brott. Anledningen till att jag vill använda mig av flera källor är för att kunna ge en 

bredare bild av våldsproblemet då jag anser det viktigt att ge en nyanserad bild av statistiken 

för att (om möjligt) kompensera för det oundvikliga mörkertal som är ständigt närvarande när 

det kommer till statistik över brottslighet.  

 

5.5 Kriminalstatistik 

Centrala frågor som kriminalstatistiken kan belysa och i viss mån besvara är vilken struktur, 

nivå och utveckling brottsligheten har.
47

 I denna studie är det kanske mest relevanta, hur 

många som misstänks för brott och hur utvecklingen ser ut. Viktigt att komma ihåg i detta 

sammanhang är att kriminalstatistiken endast kan visa på den ”verklighet” som består av brott 
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som anmäls till polis, tull eller åklagare. Många brott som begås kommer aldrig till 

rättsväsendets kännedom och räknas därför aldrig in i kriminalstatistiken, i detta fall kan det 

dock vara intressant att nämna att det tycks som om allt fler våldsbrott på skolor kommer till 

polisens kännedom.
48

 Med hjälp av kriminalstatistiken, självdeklarations- och 

offerundersökningar kan man få en bild av hur den faktiska brottsligheten ser ut, dock är en 

exakt bild mer eller mindre omöjlig att uppnå. Statistiken över misshandelsbrott har visat sig 

lida av felkodningar och omrubriceringar i förhållandevis hög utsträckning.
49

 Detta gäller i 

allmänhet vid allmänfarliga brott till skillnad från andra brott. Felkällor av ovan nämnda slag 

är däremot av mindre betydelse när man använder statistiken. Däremot kan felkällor av denna 

typ få större betydelse för, och skapa stora störningar i statistiken vid brott som är relativt små 

i förekomsten.
50

 När det gäller åldern för misstänkta personer har det under perioden som jag 

har valt att studera inte skett några påtagliga skillnader i redovisningen. Däremot har det skett 

tidigare, vilket medför att statistiken över misstänkta från 1995 och framåt är jämförbar med 

statistiken från 1975-1986, men inte med statistiken från 1987-1994, då åklagare under den 

sistnämnda perioden klassade åldern annorlunda (för utförligare beskrivning se Konsten att 

läsa statistik om brottslighet).
51

 När det gäller uppklaringsprocenten för våldsbrott kan denna 

generellt sett anses vara medelhög, men man vet dock att mörkertalet är högt när det gäller 

misshandel. Enligt jämförelser mellan kriminalstatistik och SCB:s offerundersökningar är det 

inte osannolikt att cirka vart fjärde misshandelsbrott anmäls till polisen,
 
vilket får till följd att 

förändringar i kriminalstatistiken inte nödvändigtvis innebär förändringar i någon faktisk 

brottslighet. Misshandel är inte någon homogen brottskategori och bör därför inte betraktas 

som en sådan om man intresserar sig för att analysera utveckling eller mörkertal. Dock vet 

man att grova våldsbrott anmäls oftare än lindriga och dessutom anmäls brott mellan obekanta 

oftare än mellan bekanta och sker brott på allmän plats anmäls de oftare än om de sker på 

privat plats.
52

 

 

5.6 Självdeklarationsstudier 

När det kommer till de självdeklarationsstudier som används som material i denna studie finns 

det ett antal punkter att uppmärksamma, då metoden knappast är problemfri, utan har en 

mängd problem som forskaren måste ta hänsyn till. Tillvägagångssättet i dessa 
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undersökningar är att respondenter (oftast ungdomar) tillfrågas om sin egen brottslighet och 

andra typer av avvikande beteenden. I dessa undersökningar ställs även oftast en mängd 

frågor som riktar sig mot respondenternas bakgrund, familjeförhållanden, skolsituation och 

dylikt. De frågor som ställs till respondenterna är sällan skrivna i juridiska termer utan 

utformas på ett sådant sätt att forskaren i efterhand kan kategorisera svaret enligt juridiska 

termer. Det är alltså inte alltid uppenbart för den som fyller i enkäten att det rör sig om 

kriminellt beteende.
53

 Några av de vanligast förekommande och omdiskuterade problemen 

med denna typ av undersökningar är att ungdomar undanhåller en del av sin brottslighet. 

Ytterligare ett inte allt för ovanligt problem är att ungdomar fyller i självrapportformuläret på 

skämt och då anger en större brottsbelastning än den de faktiskt har gjort sig skyldiga till. 

Dock påverkar just detta sällan utfallet av undersökningarna, då denna typ av respondenter 

ofta är lättidentifierade och utan större problem kan uteslutas från materialet.
54

 Ett annat 

vanligt problem är minnesfel, då det är ovanligt att kraftigt brottsbelastade ungdomar kommer 

håg alla mindre allvarliga brott de begått.
55

 Detta påverkar förmodligen inte frågor om våld då 

dessa ändå klassas som relativt allvarliga brott, men problemet med bagatellisering av våldet 

kvarstår. Minnesfel är dock inte helt otänkbart även när det kommer till våldsbrott, då 

undersökningarna syftar till att beskriva brottsligheten under en viss tid 

(självdeklarationsundersökningen i årskurs nio frågor om händelser 12 månader tillbaka i 

tiden), alltså är det ibland lätt att glömma antingen när man begick våldsbrott, eller när man 

utsattes för det. Denna typ av minnesfel kan i viss grad påverka resultatet. Vidare kan 

bortfallet diskuteras. Bortfallsnivån för SUB är i linje med vad man ofta får vid liknande 

skolundersökningar. En förändring som eventuellt påverkar bortfallet är att man från och med 

1999 ber samtliga klasser i årskurs nio på en skola att delta i undersökningen, till skillnad mot 

tidigare då det i regel endast var en enstaka klass per skola som var utvald.
56

 Detta kan ha 

bidragit till att bortfallet var lägre i de två tidigaste undersökningarna. Bortfallet i sig består 

främst av frånvarande elever eller hela klasser som inte deltagit. Detta kan utgöra ett problem. 

Om man utgår ifrån att skolk och en svag relation till skolan på något sätt har ett samband 

med hög brottsbelastning är det rimligt att de mest belastade ungdomarna inte deltar i 

undersökningen. Att detta är sant går inte att utesluta, dock visar bortfallsanalyser där man 

försöker kompensera för detta problem att utvecklingstrenderna i resultaten skulle kvarstå.
57
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Dessutom är det inte riktigt rimligt att utgå ifrån att merparten av bortfallet i t.ex. SUB består 

av skolkare, som dessutom har en hög brottsbelastning. När det kommer till bortfallets 

betydelse så bör det alltså inte överdrivas, men det kan inte heller helt försummas vid 

jämförelser av resultatet. När det kommer till självdeklarationsstudiernas användning på 

länsnivå finns det vissa begränsningar som bör tas i beaktande. Inom kriminologisk forskning 

har det nämligen identifierats en mängd olika strukturella förhållanden som kan förklara de 

varierande brottsnivåer som kan finnas mellan olika geografiska områden.
58

 Men när man 

utgår ifrån län istället för stadsdelar eller kommuner innebär det att de skillnader som 

möjligtvis identifieras förmodligen inte blir särskilt stora. Variationen mellan kommuner och 

stadsdelar inom länen kan dock antas vara större än de eventuella skillnader jag kommer att 

identifiera mellan de tre storstadslänen. Vidare blir de eventuella skillnaderna jag hittar 

svårare att förklara eftersom olika förklaringsfaktorer kan skilja sig påtagligt mellan olika län, 

trots att de alla är storstadslän. Att jag ändå väljer att utgå ifrån län som geografisk enhet 

istället för t.ex. städer har att göra med den bristfälliga tillgängligheten av statistik som 

redovisas i regionala indelningar.  

 

5.7 Offerundersökningar 

Offerundersökningar är på många sätt lika självdeklarationsstudier, inte minst på grund av det 

faktum att man även i dessa undersökningar frågar om individers erfarenheter av kriminalitet. 

I SCB:s ULF och Brå:s NTU handlar det närmare bestämt om utsattheten för brott. En stor 

skillnad mot självdeklarationsundersökningen är att man i t.ex. ULF fram till 2005 har använt 

sig av besöksintervjuer. Under 2006 gjordes dock besöksintervju med halva urvalet och 

datorstödd telefonintervju med andra halvan. Från och med 2007 sker datainsamlingen 

huvudsakligen genom datorstödda telefonintervjuer. På grund av denna metodändring 

inkluderas inte data från efter 2005 års ULF i denna studie, ändringen gav upphov till för stora 

variationer i statistiken mellan 2005 och 2006. ULF genomförs på ett representativt urval av 

svenskar i åldrarna 16-24 år och NTU genomförs på ett representativt urval av 20 000 

personer bosatta i Sverige i åldrarna 16-79 år. NTU omfattar även ett stort antal frågor om de 

undersöktas bakgrund och sociala förhållanden, upplevelse av trygghet och utsatthet för brott. 

Denna offerundersökning är Sveriges i särklass största av sitt slag.
59

 Offerundersökningar är 

självfallet belastade med för metoden typiska fel och brister. Flera av dessa brister liknar de 
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som är förknippade med självdeklarationsundersökningarna i årskurs nio,
60

 med andra ord kan 

det hända att folk minns fel, både när det gäller vad som hände och när det hände. Vidare kan 

man inte förvänta sig att få tillräckligt god information om en händelse om denna händelse har 

varit traumatisk för den intervjuade personen. En viktig skillnad mellan ULF och SUB är 

dock att ULF lider av betydligt högre bortfall, vilket då i högre grad påverkar resultat än vad 

det gör i SUB, dessutom deltar inte de mest utsatta i samhället i undersökningen.  

 

6. Resultat 

Diagrammen i denna del av studien är numrerade och uppdelade efter vilken typ av indikator 

de berör. Antal misstänkta ungdomar redovisas per 10 000 i åldersgruppen 15-20 år, 

självrapporterad brottsbelastning och utsatthet för brott redovisas i procent av antalet svarande 

i SUB och i trygghets- och offerundersökningarna redovisas resultatet i procent av de som 

deltagit i undersökning i samma åldersgrupp. När det kommer till alkoholdiagrammen 

redovisas Figur 4.1 i total årskonsumtion i dl bland niondeklassare och Figur 4.2 redovisas i 

procentuell andel som uppger att de konsumerar alkohol bland niondeklassare, Figur 4.2 är 

även fördelad på kön. 

 

6.1 Kriminalstatistiken 

Figur 1.1 nedan visar antalet misstänkta 15-20 åringar i Stockholms län under den studerade 

perioden. Det högst registrerade värdet är precis i början av linjen, då cirka 85/10 000 

ungdomar var misstänkta för misshandel. De följande åren visar på en ganska substantiell 

minskning, vilken efter omkring år 1999 planar ut och sedan ligger på en relativt stabil nivå  

under åtta år. Eventuellt skulle man kunna hävda att denna period visar på en ytterst svag 

ökning i antal misstänkta ungdomar, men denna ”ökning” är försumbar. 

 Nivån ökar sedan igen mellan de två sista åren av perioden, vilket skulle kunna visa på början 

till en uppåtgående trend, men det skulle också kunna vara en lite kraftigare fluktuering i 

utvecklingen vilken kanske går ner igen till följande år. Totalt visar diagrammet på en 

minskning med drygt 10 misstänkta per 10 000 under perioden 1995-2008, trots uppgången i 

antal misstänkta i slutet av perioden. 
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Figur 1.1: Antal 15-20 åringar misstänkta för misshandel (inklusive grov) 

 per 10 000 i Stockholms län under åren 1995 - 2008 (Källa: Brå). 

 

 Diagrammet nedan (Figur 1.2) visar utvecklingen av ungdomar misstänkta för misshandel i 

Västra Götalands län. Diagrammet visar i början på en lite kraftigare nedgång i antalet 

misstänkta vilket sedan övergår i en ökning omkring år 2000. Därefter följer en förhållandevis 

stabil period med mindre upp- och nedgångar. Mellan år 2005 och 2008 finns viss antydan till 

en svagt ökande nivå av antal misstänkta, men nivån under 2008 ligger fortfarande lägre än 

vad nivån var under första året i tidsserien och sett till hela tidsperioden går det att utläsa en 

knapp minskning i antal misstänkta. 

Figur 1.2: Antal 15-20 åringar misstänkta för misshandel (inklusive grov) 

per 10 000 i Västra Götalands län under åren 1995 - 2008 (Källa: Brå).

 

 

Figur 1.3 visar statistik över misstänkta 15-20 åringar i Skåne län. Likt Stockholms län och 

Västra Götalands län inleds tidsserien med en minskning i antal misstänkta för misshandel, 

dock är denna minskning mest framträdande i Skåne län. Därefter följer en period av relativ 

stabilitet mellan åren 1999 och 2004. Mot slutet av tidsserien syns en ganska markant ökning 

under ett par år, denna avtar dock år 2007. Skåne län är det enda av länen som uppvisar en 
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högre nivå 15-20 åringar misstänkta för misshandel i slutet av perioden (år 2008) jämfört med 

början av perioden (år 1995).  

Figur 1.3: Antal 15-20 åringar misstänkta för misshandel (inklusive grov) 

 per 10 000 i Skåne län under åren 1995 - 2008 (Källa Brå). 

 

I den sista figuren som visar statistik över misstänkta personer (Figur 1.4), redovisas resultatet 

för hela Sverige. Trenderna som går att utläsa är förhållandevis lika de i diagrammen för de 

tre storstadslänen. Den inledande perioden (95-97) tyder på en nedgång i antal misstänkta, 

vilket sedan följs av en successiv ökning. För hela Sverige ligger dock det sista årets nivå 

högre än det första, vilket bland länen endast förekommer i Skåne län och inte i varken 

Stockholms län eller västra Götalands län. 

Figur 1.4: Antal 15-20 åringar misstänkta för misshandel (inklusive grov)  

per 10 000 i hela Sverige under åren 1995 - 2008 (Källa Brå). 
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6.2 Självdeklarationsundersökningarna (SUB) 

I figur 2.1 redovisas resultaten från SUB i Stockholms län. Kategorin som indikerar 

självrapporterad brottslighet visar för första halvan av den studerade perioden på en svag 

uppåtgående trend, dock inte signifikant. Den andra halvan utgörs av en viss nedåtgående 

trend vilken år 03/05 ligger på en nivå som är lägre än nivån först uppmätt år 95/97. 

Vad gäller rapporterad utsatthet för våld eller hot visar diagrammet över Stockholms län på en 

svag minskning i andel individer som rapporterar utsatthet för våld fram till 99/01, denna 

minskning planar sedan ut under följande år men fortsätter att ligga på en nivå marginellt 

lägre än den som uppmättes år 95/97. 

Figur 2.1: Andel niondeklassare som uppger att de begått våldsbrott och som uppger att de  

utsatts för grövre våld eller hot i Stockholms län under åren 1995-2005. (Källa Brå). 

 

Enligt resultaten från SUB för Västra Götalands län (Figur 2.2 se nedan) visar linjen för 

självrapporterad brottslighet på en förhållandevis stabil utveckling av andel individer som 

uppger att de begått våldsbrott under hela den studerade tidsperioden. Värdet vid sista 

mätningen i tidsserien är dock lite lägre än värdet vid första mätningen, men det rör sig endast 

om någon enstaka procentenhet. Även utvecklingen gällande den rapporterade utsattheten för 

våld och hot ser stabil ut i Västra Götalands län. Nivåerna för den självrapporterade 

utsattheten är i princip samma under hela den undersökta perioden. Sedan 99/01 kan en 

mycket svagt ökande trend skönjas, men denna är knappt nämnvärd och kan lika gärna bero 

på slumpen då det rör sig om en urvalsundersökning. 
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Figur 2.2: Andel niondeklassare som uppger att de begått våldsbrott och som uppger att de utsatts 

för grövre våld eller hot i Västra Götalands län under åren 1995-2005. (Källa Brå). 

 

I diagrammet över Skåne län (Figur 2.3) är resultaten för självrapporterad våldsbrottslighet 

och utsatthet för våld eller hot förhållandevis lika. Båda visar på en minskande trend för 

våldsbrott i länet. Skåne län är faktiskt det enda av de tre storstadslänen där resultaten från 

SUB visar på en minskande trend i båda våldskategorierna, även om denna minskning endast 

rör sig omkring tre procentenheter för vardera kategori. 

Figur 2.3: Andel niondeklassare som uppger att de begått våldsbrott och som uppger att de  

utsatts för grövre våld eller hot i Skåne län under åren 1995-2005 (Källa Brå). 

 

SUB-resultaten för hela Sverige redovisade i Figur 2.4 visar även de på en minskande andel 

niondeklassare som uppger att de begått våldshandlingar som kan klassas som brottsliga, även 

om minskningen är mycket svag. Den inledande perioden mellan 95/97 och 99/01 visar på en 

relativt stabil utveckling vilken sedan övergår i en minskande trend under perioden 99/01 till 

03/05. När det gäller niondeklassare som rapporterat att de utsatts för våld eller hot visar 

resultaten på en i stort sett oförändrad utveckling och de registrerade nivåerna för samtliga år 

ligger på cirka 15 %.  
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Figur 2.4: Andel niondeklassare som uppger att de begått våldsbrott och som uppger att de utsatts  

för grövre våld eller hot i hela Sverige under åren 1995-2005 (Källa Brå). 

 

Gemensamt för samtliga regioners SUB-resultat är att den självrapporterade 

våldsbrottsligheten visar på nedåtgående trender och att andelen som uppger att de begått 

våldsbrott minskar. Däremot förekommer det vid ett flertal tillfäller ökande trender i 

resultaten för den självrapporterade utsattheten. De perioder som visar på en viss ökning i 

utsatthet visar dock på en mycket svag ökning, oftast omkring 1 procentenhet.  

 

6.3 Trygghets-/Offerundersökningarna (ULF & NTU) 

I Figur 3.1 redovisas resultaten för både SCB:s ULF och Brå:s NTU. Anledningen till att 

dessa resultat har kombinerats i ett och samma diagram är att ULF bytte undersökningsmetod 

år 2006, vilket resulterade i en markant högre nivå av utsatthet för våld. Därför får NTU agera 

komplement till ULF då NTU också undersöker utsatthet för våld, men inleddes först 2005. 

Viktigt att ha i åtanke är att serien för NTU med största sannolikhet inte visar på den fortsatta 

utvecklingen och trenden för ULF då dessa skiljer sig ganska avsevärt i ett flertal avseenden. 

För det första undersöker ULF utsatthet för något våld medan NTU undersöker utsatthet för 

misshandel. För det andra genomförs undersökningarna i grupper med ganska stor skillnad i 

ålder, ULF: 16-24 år och NTU: 16-19 år och för det tredje redovisas ULF i en tidsserie där 

resultaten från två olika år slås ihop till ett resultat gällande för båda år, t.ex. år 1994-95, 

medan resultaten från NTU redovisas för varje enskilt år. Trots dessa skillnader skulle det 

vara rimligare att anta att serien för NTU ligger närmare den fortsatta trenden för ULF om 

metodändringen inte hade gjorts, då den cirka 5 procentenheter stora ökningen som blev 

mellan 2004-05 och 2006 års ULF-resultat knappats kan antas bero på någon egentlig ökning 

i utsattheten för våld. Det intressanta är alltså främst att se till trenden.  
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Figur 3.1: Andel 16-24 åringar som uppger att de utsatts för något våld i hela Sverige under åren 1994/95-

2004/05 enligt ULF (Källa SCB).  Samt andel 16-19 åringar som uppger att de utsatts  

för misshandel under åren 2005-2008 enligt NTU (Källa: Brå). 

 

Diagrammet ovan visar enligt ULF på en förhållandevis stabil utveckling av utsattheten för 

något våld bland ungdomar i 16-24 års ålder i Sverige. Under den tioårsperiod som redovisas 

är nästan samtliga resultat koncentrerade till mellan 10-12 % utsatthet i den undersökta 

åldersgruppen. När det kommer till resultaten för NTU så visar de på att utsattheten för 

misshandel bland ungdomar i ålder 16-19 år mellan åren 2005 till 2008 i Sverige ligger på en 

nivå mellan cirka 7-9 %. Varken ULF eller NTU visar alltså tecken på någon ökande utsatthet 

för våld.  

 

6.4 Alkohol (CAN) 

Figur 4.1: Total genomsnittlig årskonsumtion mätt i deciliter alkohol 100 % i årskurs 9  

under åren 1995-2005. Hela Sverige (Källa: CAN). 

 

Som framgår av Figur 4.1 har den genomsnittliga alkoholkonsumtionen bland niondeklassare 

i Sverige ökat mellan åren 1995-2005. I början av perioden låg den totala årskonsumtionen för 

en svensk niondeklassare på knappt 50 deciliter ren alkohol. I slutet av perioden (år 2005) var 
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motsvarande siffra knappt 70 deciliter. Det högsta värdet under denna tioårsperiod 

registrerades år 2000 och låg på lite drygt 80 deciliter ren alkohol i genomsnittlig konsumtion. 

 

Nedan redovisade diagram (Figur 4.2) indikerar att andelen intensivkonsumenter
61

 bland 

niondeklassare i Sverige ligger på en förhållandevis stabil nivå mellan åren 1995 och 2005. 

Utvecklingen hos pojkarna är relativt stabil, men tyder om något på en svag minskning i andel 

intensivkonsumenter sedan millennieskiftet. År 2000 låg pojkarnas nivå på knappt 35 % 

medan den år 2005 låg på cirka 25 %. För flickorna i årskurs nio har dock utvecklingen varit 

synnerligen stabil bortsett från mindre fluktueringar, t.ex. år 1996. Sammantaget visar 

diagrammet inte på någon större förändring i andel intensivkonsumerande niondeklassare. 

Figur 4.2: Andel niondeklassare som intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden eller oftare.  

1995-2005. Hela Sverige (Källa CAN). 

 

7. Analys av resultat  

Sammanfattningsvis tyder studiens resultat inte på någon ökning av antal våldsbrott som 

begås av ungdomar under perioden 1995-2008.  Utsattheten för våld eller hot bland ungdomar 

ser inte heller ut att ha ökat under samma period. Dessa resultat gäller för samtliga län och 

även för Sverige i sin helhet. Vid de få tillfällen någon källa tyder på en viss uppåtgående 

trend, rör det sig oftast om en mer eller mindre försumbar sådan.  

Däremot verkar det som att samtliga storstadslän som studerats i studien och även Sverige 

som land, visar på ett ökande antal 15-20 åringar misstänkta för misshandel (inklusive grov 

sådan) sedan millennieskiftet. Detta är dock ingen indikator på att ungdomsvåldet ökar. 

Dessutom ligger antalet för misshandel misstänkta 15-20 åringar per 10 000 på en lägre nivå 

år 2008 i både Stockholms och Västra Götalands län jämfört med år 1995. För vidare 
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diskussion kring misshandelsstatistiken se nästa del i studien; Diskussion. I resultaten för ULF 

och NTU förefaller utsattheten bland 16-24 åringar och 16-19 åringar, likt 

skolundersökningarna, knappast vara ökande. I värsta fall kan nivåerna tolkas som relativt 

stabila och i bästa fall kan man tala om en svag minskning i antal ungdomar utsatta för något 

våld och misshandel. Resultaten från SUB, ULF och NTU tyder alltså på en liknande 

utveckling för ungdomsvåldet. 

 

Resultaten för SUB visar på förhållandevis stabila nivåer av ungdomsvåldsbrottslighet. Om 

något har denna typ av brott minskat en aning i somliga av länen, medan nivåerna för hela 

Sverige är tämligen oförändrade. I förhållande till alkoholsambandet som talar om 

samvariationen mellan mängden konsumerad alkohol och våldsbrott förefaller denna vara 

olämplig för att förklara våldsbrottsutvecklingen i årskurs nio. Mängden ren alkohol som 

konsumeras av niondeklassare har ökat sedan 1995, dock visar SUB inte på några 

anmärkningsvärda ökningar i vare sig självrapporterad våldsbrottslighet eller utsatthet för 

våld. Detta resultat är helt klart intressant. Om alkoholsambandet stämde även för ungdomar 

borde rimligtvis resultaten från SUB angående våldsbrott och utsattheten för dessa visa på en 

ökning i samband med att alkoholkonsumtionen ökar i årskurs nio, detta finns det dock inget 

större belägg för. Möjligtvis är det så att förklaringen av hur nivån av alkoholkonsumtion 

påverkar nivån av våldsbrott inte stämmer för just ungdomar, i alla fall inte då de är under 18 

år. Det är mycket möjligt att det offentliga drickandet som Lenke nämner som den viktigaste 

variabeln i påverkan på våldsbrott är den felande länken. Undersökningen om alkohol från 

CAN som redovisas i denna studie inkluderar som tidigare nämnts endast niondeklassare, 

dessa rör sig mycket i skolmiljö där alkoholkonsumtion är förbjuden, ändå sker en stor del av 

niondeklassares våldsbrott i just skolmiljö, vilket är ytterligare tecken på att 

alkoholsambandet förmodligen inte har något stöd för så pass unga personer. När ungdomar 

blir 18 år eller äldre och kan börja röra sig i krogmiljö är det dock mycket möjligt att alkohol 

istället blir mer relevant och faktiskt visar på ett tydligt samband med 

våldsbrottsutvecklingen. Däremot är det fortfarande inte orimligt att anta att 

alkoholkonsumtionen kan ha påverkan bland niondeklassare, men möjligtvis inte i samma 

utsträckning som vid högre åldrar. Att andelen intensivkonsumenter kan påverka våldsbrotten 

bland unga är dock inte uteslutet, men inte särskilt sannolikt. Det är inte heller den variabel 

som Lenke beskrev som viktigast i sambandet mellan alkohol och våld. Att döma av figur 4.2 

ligger andelen niondeklassare som intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden eller 

oftare på en relativt stabil nivå under den undersökta perioden, dock med en pik i nivån för 
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pojkar under år 2000. Denna tillfälliga uppgång verkar dock inte ha fått något gensvar i SUB-

resultaten, där en motsvarande pik inte går att utläsa i Figur 2.4. När det gäller nivåskillnader i 

den självrapporterade våldsbrottsligheten kan dessa möjligtvis förklaras genom 

alkoholkonsumtion. I CAN rapport 118 framgår det att niondeklassare i Skåne län konsumerar 

mer alkohol än motsvarande åldersgrupp i Stockholms län och Västra Götalands län under 

perioden 2007-2009.
62

 Det skulle kunna vara en potentiell förklaring till att Skåne län visar på 

en hög nivå av individer som rapporterar att de begått våldsbrott och utsatts för våld eller hot. 

Av intresse är även att CAN rapport 118 tyder på att alkoholkonsumtionssnittet i 

storstadslänen är högre jämfört med riksgenomsnittet, vilket skulle kunna förklara att både 

Stockholms län och Skåne län ligger på högre nivåer jämfört med hela Sverige i SUB-

resultaten.  

Tryggvesons teorier om inställning till alkohol och det såkallade ”time-out” konceptet kan 

mycket väl vara avgörande för inställningen till våld i onyktert tillstånd. Denna teori är svår 

att testa, men det skulle kunna vara en möjlig förklaring till nivåskillnader i våldsstatistiken 

mellan de tre storstadslänen. Kanske råder det skillnader i dryckeskultur beroende på var man 

befinner sig i landet, kanske skiljer sig denna beroende på vilken ålder man har och vilka 

individuella förutsättningar man har, t.ex. ekonomisk situation, hemförhållande etc. och 

möjligtvis spelar även faktorer i närmiljön in, som t.ex. hur tätbefolkat och hur segregerat 

området är som man lever i. Gällande just urbanisering och segregering visar Socialstyrelsens 

rapport för 2010 på en ökad segregering i storstäderna, vilket direkt påverkar storstadslänen. 

Sedan början av 1990-talet har segregeringen ökat och urbaniseringen är störst hos 

invandrare. Koncentrationen av synliga invandrare i resurssvaga områden är fyra gånger så 

hög som hos individer födda i Sverige. Hos invandrarna är det inte ens 40 % som försörjer sig 

via sitt arbete, vilket indikerar en hög grad av arbetslöshet, långtidssjukskrivning och 

förtidspensionering i storstadslänen. En klar koppling mellan etnisk segregering och 

ekonomisk segregering är alltså fastställd i storstadsregionerna.
63

 Urbaniseringen och 

segregeringen är alltså högre i storstadslänen jämfört med övriga län i Sverige. Detta skulle 

eventuellt kunna kopplas till att storstadslänen i denna studie oftast ligger på en högre nivå i 

statistiken jämfört med Sverige i sin helhet, denna skillnad är dock marginell. Det förefaller 

alltså mycket möjligt att urbanisering och segregering kan påverka nivåerna i statistiken över 

våldsbrottslighet, dock har inga statistiska data över vare sig urbanisering eller segregering 

presenterats i denna studie vilket försvårar några egentliga slutsatser i ämnet.   

                                                           
62

 CAN (Rapport 118) s. 54-55 
63

 Socialstyrelsen (Social rapport 2010) s. 176, 220 & 221 
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När det gäller utvecklingen av antal misstänkta är den mest rimliga förklaringen att så kallade 

enforcement waves i hög grad har påverkat. Den uppåtgående trenden i samtliga län (och även 

Sverige i helhet) sedan millennieskiftet, beror förmodligen på så kallade enforcement waves, 

där polis och andra organisationer speciellt inriktar sig på att bekämpa en viss typ av 

brottslighet, i detta fall rimligtvis ungdomsvåld. T.ex. är det möjligt att särskilda insatser mot 

ungdomsvåld har genomförts av t.ex. polis och att intresset för denna brottstyp har ökat under 

2000-talet, både bland olika organisationer och hos regering, kanske på grund av olika 

misshandelsfall med dödlig utgång under början av 2000-talet. Det kan i sin tur få till följd att 

antalet personer som misstänks ökar, men då på grund av effektiviserat och riktat polisarbete 

inte på grund av ökad brottslighet. Den kanske största skillnaden i statistiken över misstänkta 

ungdomar i de olika länen är de nivåer som registrerats. Detta är dock svårt att förklara 

anledningen till på grund av kriminalstatistikens komplexitet. Resultatet över antal för 

misshandel misstänkta 15-20 åringar i hela Sverige, skiljer sig inte nämnvärt från länen. Här 

blir det möjligtvis ännu tydligare att de tre storstadslän som har jämförts i hög grad påverkar 

nivåerna och trenderna i hela landet.  

 

8. Diskussion 

I detta skede av studien förefaller de presenterade resultaten kanske som en aning motstridiga. 

Statistiken över misstänkta ungdomar visar på en uppgång sedan millennieskiftet, men ändå 

tyder inte resultaten på att våldsbrottsligheten bland ungdomar ökar, hur går det ihop? 

För det första redovisar statistiken över misstänkta just misstänkta, varken mer eller mindre. 

Den visar alltså inte i närheten av alla de brott som anmäls till polisen, än mindre alla de brott 

som begås utan att anmälas och kan därför inte antas vara en bra indikator för ungdomsvåldets 

utveckling över tid, då brottet måste genomgå en rad procedurer innan en misstänkt kan 

utpekas. Förenklat kan det gå till på följande vis; först krävs att ett misshandelsbrott sker där 

gärningsmannen är mellan 15-20 år gammal, detta brott måste sedan anmälas till polis, de 

skall inleda en utredning och därefter måste de komma fram till en misstänkt, antingen genom 

tips eller genom deras egen utredning. Jämfört med proceduren som sker i t.ex. en 

självdeklarationsundersökning förefaller det som om det är mycket som måste gå rätt för att 

den misstänkte skall registreras i kriminalstatistiken över misstänkta personer. Däremot säger 

statistiken över misstänkta ungdomar något om just mängden ungdomar som misstänks, vilket 

i sin tur belyser andra aspekter av ungdomsvåldets utveckling än den reella 

brottstypsutvecklingen. Sett till resultatet visar de flesta statistiska indikatorerna på en 
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förhållandevis stabil, eller minskande utveckling av våldet bland unga. Denna studie är dock 

att betrakta som en pilotstudie och några alltför vidsträckta slutsatser om ungdomsvåldets 

utveckling vore därför olämpliga. T.ex. var det inom ramen för denna studie endast möjligt att 

använda två statistiska källor för att belysa utvecklingen hos de tre storstadslänen. Därför vore 

det av intresse att göra de specialbeställningar som nämndes i samband med indikatortabellen 

i metoddelen för att se om SCB och NTU möjligtvis stödjer de data som SUB har kommit 

fram till för länen.    

 

8.1 Framtida forskning 

För framtida forskning anser jag att det vore av intresse att inrikta mer uppmärksamhet på 

regionala skillnader och forskning inriktad på särskilda åldersgrupper, oavsett brottstyp. 

Något som blev mycket uppenbart i denna studie var att statistik över brottslighet oftast är 

svår att få tag på då man intresserar sig för avgränsningar efter både ålder och region, oftast 

fanns det antingen indelat i ålder eller region, sällan både och. Utifrån de resultat och 

slutsatser som presenterades i denna studie anser jag det även lämpligt att i högre grad 

undersöka alkoholkonsumtionens koppling till just ungdomsvåldet. I detta område vore det 

även lämpligt att undersöka om det råder någon skillnad i sambandet mellan alkohol och våld 

i åldrar under arton år och över arton år, just för att se om det offentliga drickandet spelar 

någon större roll för ungdomars våldsbrottslighet. Även detta vore intressant att få redovisat 

på regional nivå. Detsamma gäller för olika variabler som berör urbanisering och segregering, 

dessa skulle behöva studeras över tid och redovisas speciellt för ungdomar för att kunna se 

samband i våldsutveckling och våldsnivåer, just för att se om det finns något i levnadsmiljön 

eller något hos individer i vissa områden som bidrar till en viss utveckling eller nivå i 

våldsbrottslighet. Som jag ser det finns det ett stort behov av att finna fler och bättre 

indikatorer på förklarande förhållanden som går att relatera till de dominerande teorierna i 

denna studie, annars finns det risk för att det endast blir beskrivningar av en 

brottstypsutveckling, som inte låter sig förklaras.   
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Bilagor 

Här presenteras det material som har använts för att skapa diagrammen under rubriken 

Resultat. Siffran för Antal misstänkta 15-20 åringar per 10 000 har skapats med formeln: 

(x/y) x 10 000 = z.  

(Antal misstänkta 15-20 åringar/Totalt antal 15-20 åringar) x 10 000=Antal misstänkta 15-20 

åringar per 10 000. 

 

Tabell 1.1: Antal 15-20 åringar i Stockholms Län under åren 1995 till 2008 (Källa: 

SCB). 

Årtal 
Ålder             

15  16 17 18 19 20 Total 

1995 18 820 18 008 17 187 17 666 18 577 19 814 110 072 

1996 18 053 18 958 18 126 17 375 18 041 19 207 109 760 

1997 17 940 18 226 19 108 18 290 17 810 18 723 110 097 

1998 17 856 18 144 18 401 19 339 18 790 18 506 111 036 

1999 18 439 18 001 18 380 18 612 19 916 19 486 112 834 

2000 19 305 18 663 18 176 18 569 19 077 20 593 114 383 

2001 20 358 19 465 18 834 18 359 19 076 19 654 115 746 

2002 21 054 20 472 19 625 19 015 18 746 19 436 118 348 

2003 22 612 21 149 20 578 19 772 19 304 19 122 122 537 

2004 23 425 22 718 21 264 20 720 20 105 19 600 127 832 

2005 25 067 23 571 22 837 21 432 21 055 20 277 134 239 

2006 24 818 25 306 23 808 23 078 21 918 21 662 140 590 

2007 25 461 25 132 25 625 24 162 23 561 22 457 146 398 

2008 24 945 25 746 25 458 25 922 24 528 23 905 150 504 

 

Tabell 1.2: Antal misstänkta 15-20 åringar per 10 000 i Stockholms län (Källa: SCB och 

Brå) 

Årtal 

Totalt antal 15 - 
20 åringar          

(Källa: SCB) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

(Källa: Brå) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

per 10 000 

1995 110 072 919 83,5 

1996 109 760 724 66,0 

1997 110 097 670 60,9 

1998 111 036 658 59,3 

1999 112 834 581 51,5 

2000 114 383 642 56,1 

2001 115 746 701 60,6 

2002 118 348 690 58,3 

2003 122 537 687 56,1 

2004 127 832 749 58,6 

2005 134 239 793 59,1 

2006 140 590 882 62,7 

2007 146 398 884 60,4 

2008 150 504 1063 70,6 
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Tabell 1.3: Antal 15-20 åringar i Västra Götalands Län under åren 1995 till 2008 (Källa: 

SCB). 

Årtal 
Ålder             

15  16 17 18 19 20 Total 

1995 16 850 16 539 16 123 16 663 16 958 18 448 101 581 

1996 16 609 16 927 16 593 16 208 16 784 17 131 100 252 

1997 16 978 16 699 16 977 16 702 16 276 16 881 100 513 

1998 16 574 17 017 16 773 17 045 16 737 16 451 100 597 

1999 17 256 16 645 17 118 16 853 17 121 16 924 101 917 

2000 18 054 17 354 16 732 17 256 17 021 17 554 103 971 

2001 18 306 18 155 17 478 16 860 17 381 17 295 105 475 

2002 18 935 18 459 18 236 17 593 17 030 17 528 107 781 

2003 20 250 19 045 18 534 18 357 17 686 17 307 111 179 

2004 20 883 20 349 19 116 18 643 18 404 17 875 115 270 

2005 22 085 20 955 20 436 19 184 18 717 18 559 119 936 

2006 21 962 22 201 21 099 20 608 19 340 19 010 124 220 

2007 21 668 22 140 22 387 21 238 20 765 19 628 127 826 

2008 20 834 21 788 22 298 22 565 21 388 21 100 129 973 

 

 

 

Tabell: 1.4: Antal misstänkta 15-20 åringar per 10 000 i Västra Götalands län (Källa: 

SCB och Brå) 

Årtal 

Totalt antal 15 - 
20 åringar          

(Källa: SCB) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

(Källa: Brå) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

per 10 000 

1995 101 581 669 65,9 

1996 100 252 555 55,4 

1997 100 513 455 45,3 

1998 100 597 459 45,6 

1999 101 917 436 42,8 

2000 103 971 483 46,5 

2001 105 475 575 54,5 

2002 107 781 642 59,6 

2003 111 179 589 53,0 

2004 115 270 605 52,5 

2005 119 936 726 60,5 

2006 124 220 777 62,6 

2007 127 826 762 59,6 

2008 129 973 808 62,2 
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Tabell 1.5: Antal 15-20 åringar i Skånes Län under åren 1995 till 2008 (Källa: SCB). 

Årtal 
Ålder             

15  16 17 18 19 20 Total 

1995 12 524 13 030 12 672 12 957 13 468 14 235 78 886 

1996 12 532 12 577 13 075 12 725 13 081 13 664 77 654 

1997 12 386 12 597 12 657 13 164 12 818 13 267 76 889 

1998 12 465 12 450 12 677 12 753 13 274 12 921 76 540 

1999 12 835 12 568 12 541 12 747 12 827 13 481 76 999 

2000 13 225 12 906 12 619 12 631 12 914 13 007 77 302 

2001 13 930 13 325 12 999 12 764 12 804 13 095 78 917 

2002 14 226 14 025 13 406 13 122 12 914 13 194 80 887 

2003 15 273 14 302 14 118 13 531 13 265 13 264 83 753 

2004 15 504 15 322 14 355 14 198 13 634 13 601 86 614 

2005 16 325 15 573 15 369 14 433 14 291 14 024 90 015 

2006 16 170 16 471 15 711 15 507 14 720 14 797 93 376 

2007 16 062 16 319 16 598 15 896 15 791 15 162 95 828 

2008 15 499 16 214 16 502 16 808 16 113 16 226 97 362 

 

 

 

 

Tabell 1.6: Antal misstänkta 15-20 åringar per 10 000 i Skåne län (Källa: SCB och Brå) 

Årtal 

Totalt antal 15 - 
20 åringar          

(Källa: SCB) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

(Källa: Brå) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

per 10 000 

1995 78 886 590 74,8 

1996 77 654 455 58,6 

1997 76 889 269 35,0 

1998 76 540 381 49,8 

1999 76 999 467 60,7 

2000 77 302 433 56,0 

2001 78 917 477 60,4 

2002 80 887 534 66,0 

2003 83 753 560 66,9 

2004 86 614 532 61,4 

2005 90 015 596 66,2 

2006 93 376 711 76,1 

2007 95 828 799 83,4 

2008 97 362 779 80,0 
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Tabell 1.7: Antal 15-20 åringar i hela Sverige under åren 1995 till 2008 (Källa: SCB). 

Årtal 
Ålder             

15  16 17 18 19 20 Total 

1995 102 592 101 188 97 996 101 043 103 391 109 742 615 952 

1996 99 797 102 720 101 337 98 261 101 358 104 252 607 725 

1997 99 418 100 006 102 950 101 661 98 590 101 627 604 252 

1998 98 800 99 707 100 330 103 397 101 781 98 869 602 884 

1999 101 220 99 075 100 090 100 684 103 623 102 193 606 885 

2000 105 858 101 663 99 460 100 595 101 004 104 249 612 829 

2001 109 482 106 357 102 152 100 013 101 057 101 650 620 711 

2002 112 075 109 998 106 912 102 753 100 488 101 692 633 918 

2003 119 381 112 556 110 509 107 556 103 298 101 272 654 572 

2004 122 798 119 804 112 970 111 045 108 080 103 883 678 580 

2005 130 105 123 152 120 206 113 408 111 509 108 635 707 015 

2006 129 451 130 917 123 965 121 071 114 318 112 618 732 340 

2007 127 500 130 423 131 996 125 050 122 059 115 360 752 388 

2008 122 379 128 497 131 561 133 048 125 923 123 036 764 444 

 

 

 

 

Tabell 1.8: Antal misstänkta 15-20 åringar per 10 000 i hela Sverige (Källa: SCB och 

Brå) 

Årtal 

Totalt antal 15 - 
20 åringar          

(Källa: SCB) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

(Källa: Brå) 

Antal misstänkta 
15 - 20 åringar 

per 10 000 

1995 615 952 4 239 68,8 

1996 607 725 3444 56,7 

1997 604 252 3044 50,4 

1998 602 884 3322 55,1 

1999 606 885 2997 49,4 

2000 612 829 3458 56,4 

2001 620 711 3652 58,8 

2002 633 918 3772 59,5 

2003 654 572 3769 57,6 

2004 678 580 3930 57,9 

2005 707 015 4392 62,1 

2006 732 340 4909 67,0 

2007 752 388 5226 69,5 

2008 764 444 5559 72,7 
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Självdeklarationsundersökningarna - Samtliga regioner 

 

 

Tabell 2.1: Ungdomar som uppger att de begått våldsbrott. Procent. 

  År 95/97 99/01 03/05 

Stockholms län 23,7 24,5 19,7 
Västra Götalands 
län 18,5 17,5 16,6 
Skåne 
län   23,0 21,1 18,5 

Hela Sverige 18,9 18,6 16,8 

 

 

 

Tabell 2.2: Ungdomar som uppger att de utsatts för grövre våld eller hot. Procent. 

  År 95/97 99/01 03/05 

Stockholms län 18,8 16,5 16,6 
Västra Götalands 
län 14,4 13,9 15,1 
Skåne 
län   18,3 16,9 15,2 

Hela Sverige 15,2 13,7 14,7 

 

 

Trygghets-/offerundersökningarna 

Tabell 3.1: Utsatthet för något våld, i procent. Källa: SCB, Undersökningarna av 

levnadsförhållanden (ULF). Samt Utsatthet för misshandel, i procent. Källa Brå, 

Nationella trygghetsundersökningarna (NTU). 

 

År 1994-95 1996-97 1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2005 2006 2007 2008 

Ålder 16-24  11,6 10,9 9,7 11,2 10,5 9,8         

Ålder 16-19              8,5 8,0 8,8 7,2 
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Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 
 
 

Tabell 4.1: Den beräknade totala årskonsumtionen mätt i deciliter alkohol 100%. 

Årskurs 9. 1995-2005. Hela Sverige (Källa: CAN Rapport 118). 

 

Årtal Pojkar Flickor Total 

1995 28 19 47 

1996 30 17 47 

1997 32 20 52 

1998* 39 26 65 

1999 42 26 68 

2000 53 29 82 

2001 48 28 76 

2002 41 31 72 

2003 38 29 67 

2004 41 30 71 

2005 35 32 67 

* Sedan 1998 ingår blanddrycker i den totala årskonsumtionen. 

 

 

Tabell 4.2: Andel niondeklassar som intensivkonsumerar* alkohol någon gång i 

månaden eller oftare. 1995-2005. Hela Sverige (Källa: CAN rapport 118). 

 

Årtal Pojkar Flickor 

1995 29 24 

1996 30 20 

1997 29 23 

1998 29 22 

1999 30 22 

2000 34 24 

2001 30 25 

2002 28 24 

2003 25 23 

2004 26 23 

2005 25 23 

*Dricker alkohol motsvarande minst en halv halvflaska sprit eller en helflaska vin eller fyra 

stora flaskor stark cider eller fyra burkar starköl eller sex burkar folköl vid samma tillfälle? 

(Källa CAN rapport 118) 




