
 

 

 

 

Kriminologiska institutionen  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ungdomsbrottslighetens utveckling i 

Sverige och England 

 

 
- En komparativ studie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 15 hp 
 
Kriminologi 
Kriminologi, kandidatkurs (30 hp) 
Höstterminen 2015 
Adina Iatan 



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning och bakgrund ..................................................................................................................... 1 

2. Syfte och frågeställning ...................................................................................................................... 2 

2.1 Syfte ........................................................................................................................................................ 2 

2.2 Frågeställning ........................................................................................................................................ 2 

3. Definitioner .......................................................................................................................................... 3 

3.1 Vad är ungdom? .................................................................................................................................... 3 

3.2 Vad är brottslighet? .............................................................................................................................. 4 

3.3 Typiska ungdomsbrott .......................................................................................................................... 4 

4. Tidigare forskning............................................................................................................................... 5 

4.1 Sverige .................................................................................................................................................... 5 

4.2 England .................................................................................................................................................. 7 

5. Teori ................................................................................................................................................... 10 

5.1 Tillfällesstrukturen och rutinaktivitetsteorin ................................................................................... 10 

5.2 Problematisering av rutinaktivitetsteorin ......................................................................................... 11 

6. Metod.................................................................................................................................................. 13 

6.1 Vad är en komparativ metod? ........................................................................................................... 13 

6.2 Sekundär analys .................................................................................................................................. 14 

6.3 Material ................................................................................................................................................ 14 

6.4 Operationaliseringar och begränsningar .......................................................................................... 16 

6.5 Reliabilitet och validitet ...................................................................................................................... 17 

6.6 Etiska aspekter .................................................................................................................................... 19 

6.7 Egen förförståelse ................................................................................................................................ 19 

7. Resultat .............................................................................................................................................. 19 

8. Analys ................................................................................................................................................. 22 

8.1 Ungdomsbrottslighetens utveckling ................................................................................................... 22 

8.2 Rutinaktivitetsteorin som förklaringsmodell .................................................................................... 25 

9. Slutsatser och diskussion .................................................................................................................. 28 

9.1 Framtida forskning ............................................................................................................................. 30 

11. Litteraturförteckning...................................................................................................................... 31 

11.1 Övriga källor: .................................................................................................................................... 33 

12. Bilagor .............................................................................................................................................. 34 

12.1 Bilaga 1. Rättigheter och ansvar i Sverige ...................................................................................... 34 

12.2 Bilaga 2. Rättigheter och ansvar i England .................................................................................... 35 

12.3 Bilaga 3. Sveriges population 15-20 åringar år 1987-2010. Per 100 000. ..................................... 36 

12.4 Bilaga 4. Englands population 15-20 åringar år 1987-2010/11. Per 100 000. .............................. 37 

12.5 Bilaga 5. Sveriges kategoribrott 15-17 åringar år 2002-2013. Per 100 000. ................................. 38 

12.6 Bilaga 6. Englands kategoribrott 15-17 åringar år 2002/03-2013/14. Per 100 000. ..................... 39 



 

Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att studera ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige och i 

England1, utifrån den totala registrerade brottsligheten från slutet av 1980-talet fram till år 2010. 

Dessutom har det även studerats för den registrerade kategoribrottsligheten mellan åren 2002 och 20132. 

Vidare har jag även eftersträvat till att föra en diskussion kring hur teorin om rutinaktiviteter kan förklara 

denna utveckling. Ungdomsbrottsligheten som begrepp har definierats utifrån två ord: dels ungdom och 

dels brottslighet. I denna studie har åldersintervallet begränsats till 15-20 år. Vidare har definitionen av 

ett brott utgått från den legalistiska definitionen, där ett brott fastställs som ett brott utifrån de rådande 

lagarna i respektive land. Tidigare forskning på området har beskrivit ungdomsbrottslighetens utveckling 

i efterkrigstiden, där den ökade i hela Västeuropa från början på 1950-talet, till att den minskade mot 

slutet av 1970 och början på 1980-talet. Stöldbrottslighet är den dominerande brottskategorin bland 

ungdomar, sedan följer våldshandlingar och sist skadegörelsebrott.  

Metoden som har använts i denna studie var av komparativ art, där man eftersträvat att jämföra Sverige 

och England med varandra vad gäller ungdomsbrottslighetens utveckling. Metoden har vidare utgått från 

den mest olika ansatsen, som förespråkar jämförelser mellan länder som anses vara olika varandra olika 

vad gäller kultur, struktur och historia. Den mest olika ansatsen innebär vidare att man strävar efter en 

teoriprövning, dock har det i denna studie förts en diskussion kring rutinaktivitetsteorin för att se hur den 

kan tänkas förklara ungdomsbrottslighetens utveckling. Rutinaktivitetsteorin består av tre olika 

komponenter som tillsammans möjliggör att ett brott kan begås, a) motiverad gärningsman, b) lämpligt 

brottsobjekt/offer och c) avsaknad av kapabla väktare. Denna förklaringsmodell har använts flitigt för 

att förklara den ständigt ökande stöldbrottsligheten i efterkrigstiden, som sammanföll med ett ökat 

välstånd i både Sverige och England. Resultatet från denna studie visar att ungdomsbrottslighetens 

utveckling har minskat från slutet av 1980-talet fram till år 2010 i båda länderna som studerats. Även 

den kategoribaserade brottsutvecklingen (stöld, våld respektive skadegörelsebrott) har i denna studie 

visats ha samma minskande tendens. Rutinaktivitetsteorins förklaring av ungdomsbrottslighetens 

utveckling, har analyserats utifrån de brottspreventiva situationella åtgärder, som har vidtagits och som 

har haft en direkt påverkan på åtminstone två av komponenterna som teorin grundats på. 

                                                           
1 England och Wales har ett gemensamt straffrättssystem och därför figurerar även Wales i statistiken som Home Office 
samlar in gällande brott och straff i England. (Farrington och Jolliffe 2004, s.2). I fortsättningen kommer dock endast England 
att nämnas. 
2 Stöld, skadegörelse samt våldsbrottslighet. 
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1. Inledning och bakgrund 

Att unga individer figurerar på den brottsliga arenan, både som offer och förövare, medför allvarliga 

konsekvenser för dessa individer och för samhället i stort. Forskningen visar att ungdomar är den mest 

brottsaktiva gruppen i samhället, dock är det viktigt att påpeka att ungdomars brottslighet är en 

övergående fas och att de flesta ungdomar upphör med brottslighet senare i livet (Estrada 2007: s.32). 

En möjlig förklaring till varför ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i ett samhälle är, att avvikande 

beteenden är en del av den normala passagen som ungdomar genomgår när de blir vuxna individer. I de 

flesta fall övergår ungdomen till att bli en laglydig vuxen, i andra fall övergår dem till att fortsätta sin 

brottsliga karriär även i det vuxna livet (Burke 2008: s.2). Som Estrada (2007) påpekar är ungdomen 

också framtiden och ungdomsbrottslighet kan i viss mån uppfattas som framtida sociala problem (Estrada 

2007: s.23). Att varje generations ungdom blir ”värre” har blivit en allmän uppfattning i dagens samhälle 

och detta för med sig konsekvenser vad gäller de kriminalpolitiska beslut (a.a.). Medians roll har bidragit 

till att trigga igång en rädsla för ungdomsbrottsligheten i stort och för ungdomar i synnerhet (a.a. s.7). 

Ett exempel på detta är mordet på den 2-åriga James Bulger i Liverpool år 1993 som två 10-åriga pojkar 

visades vara skyldiga för (BBC News 1993-02-22). Även i Sverige har vi haft ett mycket 

uppmärksammat mordfall som involverar ungdomar, nämligen mordet på 16-åriga Riccardo Campogiani 

år 2007, där fyra jämnåriga pojkar åtalades för mordet (Expressen 2007-12-01). Dessa handlingar är 

självklart mycket allvarliga och har skapat en allmän oro både i Sverige och England. Men hur ser det 

egentligen ut? Har ungdomen för varje generation blivit ”värre”?  

Forskning på området har till stor del ägnats åt efterkrigstidens utveckling av ungdomsbrottsligheten, 

samt självdeklarationsundersökningar och offerundersökningar som finns tillgängliga i respektive land. 

Sådana allvarliga brott, som ovan nämnda, är enligt tidigare forskning ovanliga när det gäller ungdomar 

som brottsliga aktörer (Muncie 2004: s.4). Typiska ungdomsbrott har till stor del visat sig bestå av stöld, 

skadegörelse samt våld mot en annan person (Rutter, Giller och Hagell 1998: s.40). Den officiella 

brottsstatistiken visar på att den registrerade brottsligheten av ungdomar har ökat sedan 1950-talet i alla 

länder i Västeuropa (Estrada 1999a: s.23). Lagföringsstatistiken, för individer lagförda för stöldbrott, 

fortsätter ända in på 1970 och 1980-talet för att sedan minska. I början av 1990-talet inträffar dock en 

påtaglig nedgång av antalet personer som var lagförda för stöldbrott i Sverige (Sarnecki 2007: s.338). I 

en europeisk jämförelse fortsätter trenden för ungdomsbrottsligheten att öka för Englands del (Estrada 

1999a: s.29). Att studera ungdomsbrottslighetens utveckling är betydelsefullt eftersom, som tidigare 

nämnt, anses ungdomen vara bärande av framtiden. Det är intressant att studera hur denna utveckling har 
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sett ut i slutet på 1980-talet, för att se om det överensstämmer med den allmänna uppfattningen om att 

ungdomar blir för varje generation ”värre” i sitt beteende. För att kunna ge en mer nyanserad och korrekt 

bild av ungdomsbrottslighetens utveckling, krävs mer vetenskaplig forskning på området. Framförallt 

behövs det fler komparativa studier kring undomsbrottsligheten. Genom att använda komparativa studier 

kan man både få fram viktig kunskap om brottslighetens benämningsfaktorer och betona deras likheter 

och skillnader. På detta sätt genereras ny forskning, samtidigt som den tidigare kunskapen om 

ungdomsbrottsligheten förstärks (Westfelt 2001: s.2). Valet av länder beror på att de anses vara 

välfärdsstater, vilket kan få en att tro att länderna kan likställas med varandra. Däremot, finns det olika 

faktorer som kan vara viktiga beståndsdelar för huruvida ett lands brottsutveckling ser ut. Inte minst kan 

dessa yttra sig i form av demografiska, historiska, politiska samt kulturella skillnader. Därför kommer 

det att appliceras den mest olika ansatsen, som inom den komparativa forskningen syftar till att jämföra 

länder som anses vara olika varandra. Denna studie fokuserar därför på ungdomsbrottslighetens 

utveckling i Sverige och i England från slutet av 1980-talet fram till år 2010. Vidare studeras det även 

utvecklingen för den kategoribaserade brottsligheten mellan perioden 2002-2013.  

2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att studera ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige och England. 

Anledningen till att jag valde att studera ungdomsbrottslighet var, dels för att det var ett intressant och 

viktigt tema, dels för att det är något som präglar dagens samhälle.  

2.2 Frågeställning 

När man studerar ungdomsbrottsligheten kan många områden beröras beroende på frågeställning. I denna 

studie eftersträvar jag att studera hur utvecklingen har sett ut i respektive valda länder samt föra en 

diskussion kring hur denna utveckling kan förklaras. Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

a) Hur ser ungdomsbrottslighetens utveckling ut i Sverige och England under perioden 1987-2010? 

b) Hur ser utvecklingen ut av den typiska ungdomsbrottsligheten3 i Sverige respektive England under 

perioden 2002-2013? 

c) Kan utvecklingen förklaras av teorin om rutinaktiviteter? 

                                                           
3 Med typiska ungdomsbrott avses stöld, skadegörelse samt våldsbrott. Dessa beskrivs utförligare i avsnitt 3.3. 
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3. Definitioner 

För att kunna förstå vad denna studie handlar om, vilka individer man refererar till och vilken typ av 

brottslighet som kommer att tas upp är det av stor vikt att definiera de olika begreppen som kommer att 

ingå. I detta fall kommer ungdomsbrottslighet att definieras utifrån två begrepp: dels ungdom och dels 

brottslighet. Vidare förklaras vad typiska ungdomsbrott är för något. 

3.1 Vad är ungdom? 

I dagens samhälle finns det en kategorisering av alla åldrar. Priser för diverse biljetter som till exempel 

olika resefärd är indelade i ålderskategorier där barn, vuxna och pensionärer betalar biljettpris utifrån den 

kategorin de tillhör. Ytterligare en kategorisering, som finns i dagens samhälle, är ungdom. Vad är en 

ungdom egentligen? Vem kan man definiera som ungdom och finns det någon åldersmässig avgränsning 

relaterad till begreppet ungdom? Estrada och Flyghed (2007) skriver att begreppet ungdom är 

svårdefinierat, eftersom ungdomsperioden är en livsfas mellan barndom och vuxenålder (Estrada och 

Flyghed 2007: s.11). Adolescens är en term som forskare inom detta område använder sig av för att 

definiera begreppet ungdom. Adolescens är en period där individer utvecklar sin självbild och identitet. 

Olika författare redovisar för olika åldersintervall när det gäller adolescensen. Estrada och Flyghed 

(2007) menar att adolescensen påbörjar ungefär vid 11 års ålder och avslutas vid 20 års ålder (a.a.). 

Muncie (2004) skriver att adolescensen eller tonåren, som är synonyma, brukar inträffa mellan 13-19 års 

ålder (Muncie 2004: s.41). Rutter, Giller och Hagell menar att adolescensen är någonting individuellt 

och att man inte riktigt kan avgöra exakt när det inträffar (Rutter, Giller och Hagell 1998: s.29). En annan 

utgångspunkt för att definiera begreppet är det officiella kriteriet. I Sverige blir man straffmyndig vid 15 

års ålder (Estrada och Flyghed 2007: s.12f.).4 I England blir man däremot straffmyndig vid 10 års ålder 

(Muncie 2004: s.43).5 Att jämföra dessa två med varandra kan därför bli problematiskt. I Sverige kan 

individer under 15 år begå brott utan att bli straffade eftersom de anses som minderåriga. Detta innebär 

att dessa individer inte kommer att ingå i den officiella kriminalstatistiken. Detsamma gäller även för 

England om en individ under 10 år begår brott. Utifrån ovan nämnda beskrivning kring vad en ungdom 

är för något och problematiken kring begreppet utifrån de två studerade länderna har jag dock, valt att 

avgränsa begreppet ungdom i denna studie till 15-20 år. Avgränsningens grund beror dels på att enligt 

brittiska uppgifter brukar debutåldern för brott vara kring 15 års ålder och att ju äldre individen blir desto 

                                                           
4 För en mer detaljerat redovisning av de olika rättigheter och ansvar i Sverige se Bilaga 1 
5 För en mer detaljerat redovisning för de olika rättigheter och ansvar i England se Bilaga 2 
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mindre brottsaktiv denne är (Graham och Bowling 1995: s.24)6. Dels på grund av att från svensk sida har 

man kunnat konstatera att debutåldern för den brottslige ungdomen är kring 157 års ålder och att vid 

tonårets slut avtar den brottsliga aktiviteten (Estrada 2007: s.32). 

3.2 Vad är brottslighet? 

En brottslig handling är någonting, som i princip, definieras av lagen som olämpligt. Det är inte innan en 

speciell handling kriminaliseras, som man kan uttala sig om denna speciella handling är ett brott, oavsett 

hur omoraliskt eller skadegörande handlingen är (Muncie 2004: s.39). Samtidigt menar Estrada och 

Flyghed (2007) att om den legalistiska definitionen av brott tas alltför bokstavligt kan det skapa problem 

då en sådan definition innebär att endast de brott som kan bevisas inför domstol kan definieras som brott. 

Dold brottslighet eller, som det också heter, ”mörkertalet” innebär att detta inte definieras som ett brott 

och därmed inte existerar i kriminalstatistiken, trots att det har skett ett brott (Estrada och Flyghed 2007: 

s.13f). Omvärldens reaktion till vad som anses acceptabelt eller inte inom ett samhälle spelar också en 

viktig roll för definitionen av brott, då det som idag uppfattas som brott, om man blickar tillbaka i tiden 

kanske inte uppfattades som ett brott (a.a. s.14). Tvärtom kan också handlingar som definierades som 

brottsliga förr i tiden vara avkriminaliserade i dag. Det som kommer att undersökas i denna studie är den 

registrerade ungdomsbrottsligheten och är förknippad med den legalistiska definitionen av brott. Denna 

brottslighet är inte en annorlunda brottslighet än övrig brottslighet, det enda som skiljer dem åt är vilka 

individer som har begått denna brottslighet (a.a. s.13). I denna studie kommer definitionen av 

ungdomsbrottsligheten vara följande: den brottslighet som ungdomar begår och som definieras av 

respektive lands rättssystem som ett brott.  

3.3 Typiska ungdomsbrott 

De typiska brotten som ungdomar begår är stöld, skadegörelse och våld mot en annan person (oftast 

misshandel). Dessa fynd har sedan länge varit definierade som typiska ungdomsbrott både i Sverige och 

i England (Rutter, Giller och Hagell 1998: s.40; Ring och Öberg 2012: s.275-277). I denna studie kommer 

det därför att redovisas för dessa typer av brott. En problematisering av respektive lands definition av 

dessa brottskategorier kommer att beskrivas närmare under metodavsnittet.  

                                                           
6 Dock har Graham och Bowling kunnat konstatera att män tar längre tid på sig att gå över denna fas då deras brottsliga 
aktivitet inte slutar upphöra tills närmast 25 års ålder. 
7 Man bör ha i åtanke att detta alltså kan vara starkt förknippat med straffmyndighetsåldern i Sverige. 
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4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det att tas upp tidigare forskning på området, dels från Sverige och dels från 

England. Därför kommer det finnas ett avsnitt som redovisar forskning på området från svensk sida och 

från brittisk sida.  

4.1 Sverige 

Sverige har i likhet med andra västeuropeiska länder betraktats som en välfärdsstat. Dessutom har 

Sverige utgått från en välfärdsmodell när de gäller kriminalpolitiken. Välfärdsmodellen bottnar i 

paternalism och skydd, som i sin tur innebär att man hellre behandlar individer som ägnar sig åt brottslig 

aktivitet snarare än att straffa dem (Hazel 2008: s.6). Både för mycket och för lite kontroll har visat sig 

skapa brottslighet, trots att ett land betraktas som en välfärdsstat. Under nästan hela efterkrigstiden, med 

undantag för perioden 1976-1982 och 1991-1994, har Socialdemokraterna innehaft regeringsmakten 

(Tham 1998: s.132). Arbetslösheten har under denna period legat på en relativt låg nivå jämfört med 

1990-talets lågkonjunktur, som nådde sin topp från att ha legat på 2-3 procent under 1980-talet till att 

mer än fördubblas under 1990-talet. Att arbetslösheten har legat på en relativ låg och stabil nivå i Sverige 

under efterkrigstiden är resultatet av en medveten politik, som har förts för att hålla arbetslösheten på en 

låg nivå. Även ungdomsarbetslösheten har följt denna allmänna trend (a.a. s.135). 

Inför riksdagsvalet 1991 kritiserade koalitionsregeringens, Socialdemokraternas låga kontroll när det 

gäller brott och straff. Denna kritik bottnar i Socialdemokraternas låga straffsatser, få resurser till polisen 

och välfärdsmodellen som förespråkar behandling före straff (Tham 1998: s.132). År 1993 markerar 

stöldlagföringarnas nedgång, som till stor del förklaras av att omorganisation inom såväl polis som 

åklagarväsendet, som i sin tur gav upphov till effektivitetsförluster. Polisens omorganisation år 1993 

innebar, att antalet uppklarade brott minskade, vilket medförde att rättssystemet producerade färre 

lagföringar (von Hofer 2011: s.88f).  En omorientering av den svenska kriminalpolitiken började dock ta 

sin fart under 1980-talet, till att luta sig mer åt en rättvisemodell, som innebar att man betonade idéer om 

juridiska rättigheter och ansvar för brott såväl som formell rättvisa och proportionalitet i domen (Tham 

1998: s.137f; Hazel 2008: s.6). 

Vad gäller ungdomsbrottsligheten i efterkrigstidens Sverige, har Estradas (1999a) studie om brottstrender 

i efterkrigstiden i Europa, visat att för Sveriges del ökar lagföringsstatistiken för stöld bland ungdomar 

mellan åren 1950 och 1972 (Estrada 1999a: s.33). Liknande mönster har man kunnat urskilja från andra 

jämförbara västeuropeiska länder under samma period (Sarnecki 2007: s.342). Trenden för stöldbrotten 
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fortsätter att öka in på 1970-talet, men denna förklaras utifrån flera analyser, att ökningen beror på att 

det var vuxna som begick stöldbrott. Vad gäller ungdomsbrottsligheten, sker det en trendförändring där 

lagföringen för stöldbrott från år 1970 och framåt långsamt faller. När det gäller våldsbrottsligheten, har 

man kunnat se att lagförda ungdomar för våldsbrott var mycket låg fram tills efterkrigstiden på 1950-

talet. En förklaring till den låga lagföringen har, enligt von Hofer (2011), att göra med att 

åldersredovisningen i kriminalstatistiken för misshandelsbrott är mycket bristfällig fram till mitten av 

1960-talet, då brottsbalken trädde i kraft. Innan dess redovisades våldsbrott som ringa brott, vilket varken 

gjorde någon större uppdelning mellan ålder eller lagföringsklass (von Hofer 2011: s.52). Därefter skedde 

det som för stöldbrottsligheten en markant ökning från 1960-talet, för att sedan hålla en stabil nivå fram 

till mitten av 1980-talet. Från mitten av 1980-talet steg våldsbrottsligheten återigen ända fram till mitten 

av 1990-talet, där den höll en oförändrad nivå (Socialstyrelsen 2013: s.22). 

Sedan 1995 genomförs vartannat år en kombinerad riksrepresentativ självrapport-/offerundersökning av 

elever i nionde klass i svenska grundskolor, där de anonymt besvarar en enkät som innehåller frågor om 

deras egen brottslighet samt om deras utsatthet för brott (Svensson 2006: s.6). Denna typ av metod har 

varit kompletterande för den offentliga kriminalstatistiken för att kunna förklara ungas brottslighet, då 

många av de brott som unga begår aldrig upptäcks och faller därför under mörkertalet. Svensson och 

Ring (2007) har genomfört en intressant studie med utgångspunkt från skolundersökningarna. Deras 

huvudsakliga syfte med studien var att beskriva trender över tid utifrån den självrapporterade 

brottsligheten och andra avvikande beteenden, samt utsattheten för brott bland unga i årskurs nio. Deras 

resultat visar bland annat att ungdomar som rapporterat att de har begått någon brottslig handling inte 

har ökat under undersökningsperioden. Vissa brottsliga handlingar har faktiskt haft en märkbar nedgång, 

som till exempel stöldbrottsligheten som år 1995 rapporterades till 66% till att falla till 52% år 2005. 

Skadegörelse låg år 1995 vid 46% av den rapporterade brottsligheten och sjönk till 31% år 2005 

(Svensson och Ring 2007: s.185f). Våldsbrottsligheten har däremot legat på en konstant nivå under hela 

undersökningsperioden (a.a. s.189). Gällande den egna utsattheten för brott har forskarna funnit ett 

liknande mönster vad gäller den självdeklarerade brottsligheten. Stöld av cykel, väska eller plånbok har 

minskat något sedan undersökningen startade, dock har andra typer av stöld ökat något. Utsattheten för 

att ha blivit sparkad eller annan typ av våldshandling har legat i princip oförändrad sedan 1995 (a.a. 

s.195). Forskarna har även intresserat sig för socioekonomisk bakgrund8. Svenssons och Rings (2007) 

                                                           
8 Såsom föräldrars sysselsättning, familjesituation, hel eller splittrad familj, bostadssituation samt bakgrund som svensk 
eller icke-svenskt. 
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resultat visar att utsatthet för brott är högre om ungdomen kommer från en familj med låg 

socioekonomisk status, icke svenskt bakgrund och bor i lägenhet. Ungdomsbrottsligheten speglad i flera 

olika källor, såsom lagföringsstatistiken, självdeklarationsundersökningar samt den nationella 

trygghetsundersökningen visar att ungdomsbrottsligheten har minskat sedan 1990-talets andra hälft. 

Någonting som hänger tätt samman med att allt färre unga deltar vid stöldrelaterad brottslighet (Ring och 

Öberg 2012: s.296).  Enligt den självrapporterade brottsligheten har dock stöld respektive skadegörelse 

ökat ett par procentenheter mellan åren 2005-2008, medan våldsbrottsligheten har legat på en 

förhållandevis konstant nivå fram till år 2008 (a.a. s.277). Lagföringsstatistiken bekräftar denna uppgång 

mellan åren 2005-2008, vilket delvis förklaras med att ungdomskullarnas storlek ökade under 2000-talets 

andra hälft, för att minska på senare år. Dock har man kunnat konstatera att ungdomar lagförda för brott 

var som störst vid mitten av 1990-talet (a.a. s.290). Enligt självdeklarationsundersökningen har en del 

vanor och attityder förändrats under undersökningsperioden. De undersökta ungdomarna verkar vara 

mindre toleranta till avvikande beteende såsom snatteri, skolk, alkoholberusning och graffitimålning. 

Dessutom har deras umgängesvanor förändrats genom att ungdomarna tillbringar mindre tid ute på 

kvällarna till att tillbringa mer av sin tid framför datorn (a.a. s.297f). 

4.2 England 

Storbritannien som i detta fall består av England och Wales har liksom Sverige och resten av Västeuropa, 

betraktas som en välfärdsstat. Dock kan olika stater ha olika välfärdspolitik både vad gäller grad och art. 

Direkt efter andra världskriget styrdes England av en växling mellan Labour partiet och de konservativa, 

som i stort sett baserade sig på en växling mellan välfärdsmodellen och rättvisemodellen gällande brott 

och straff (Rutter, Giller och Hagell 1998: s.78). Mellan åren 1979 och 1997 styrdes England av ett av 

Europas mest konservativa partier, som i sin tur ställde sig stark bakom rättvisemodellen vad gäller 

kriminalpolitiken. När den konservativa regeringen intog makten i England 1979 sattes det igång också 

en hårdare kriminalpolitik, som motiverades av den tidigare Labour-regeringens misslyckanden (Tham 

1998: s.133). Den konservativa regeringen satte inte minst spår på arbetslösheten i England, som nådde 

till skillnad från Sverige sin topp under 1980-talet, detsamma gäller även för ungdomsarbetslösheten (a.a. 

s.135). Långtidsarbetslöshet var väldigt utbrett i England under 1980-talet, samtidigt som den 

konservativa regeringen utökade sin kontroll av befolkningen, genom utökad polisstyrka och strängare 

påföljder för brottslingar, vilket resulterade i att England hade den högsta fängelsepopulationen i Europa 

(Rutter, Giller och Hagell 1998: s.136). Mycket av den politiska debatten i 1980-1990-talets England 

fokuserades på bilden av den våldsamma och brottsliga ungdomen. Den konservativa regeringen fick 
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dock genom sin stränga syn på brott och straff Labour partiet att ändra sin åsikt (a.a.). Sakta men säkert 

började Labours kriminalpolitiska välfärdsmodell att istället luta sig mer åt rättvisemodellen, där man 

hade en starkare betoning på brott och straff (Tham 1998: s.154). 

Beskrivningar av ungdomsbrottsligheten i England har visat sig vara tämligen svåra, eftersom under 

1900-talets andra hälft har en del registreringsrutiner ändrats. I slutet av 1960-talet har polisen ändrat 

sina rutiner vad gäller registrering av varningar, vilket innebar att de började registrera varningar i större 

utsträckning än vad de tidigare gjorde. I mitten av 1980-talet ändrar polisen sina rutiner igen gällande 

registrering av varningar, denna gång dock i motsatt riktning, vilket innebar att färre ungdomar 

registrerades för brott (Estrada 1999a: s.31). År 1998 ändrade polisen återigen sättet för vilket de 

registrerade brott, till att inta en mer offerorienterad registerförfarande, där antalet offer registrerades 

snarare än antalet brott. Sista ändringen av polisens registerförfarande i England skedde 2002, där polisen 

numera måste registrera alla typer av påståenden som innebar brottslig aktivitet om inte det motsatta 

bevisas (Jansson, Robb, Higgins och Babb 2008: s.30). Estrada (1999a) menar att Englands trender i 

ungdomsbrottslighet går att studera om man delar upp perioden i följande: 1950-1968, 1970-1985 och 

1989-1995. Från mitten av 1950-talet fram till slutet av 1960-talet har antalet unga som lagförts för brott 

kraftigt ökat i England. Denna trend bryts vid mitten av 1970-talet, eftersom kriminalstatistiken inte visar 

att det sker någon ökning mellan åren 1974-1979. I början på 1980-talet ökar dock ungdomsbrottsligheten 

igen, men tenderar att minska redan i mitten av 1980-talet, för att försätta denna minskning ända fram 

till år 1995. Dock har Estrada (1999a) funnit motstridigheter kring denna minskning från brittiska 

forskare på området, som menar att ungdomsbrottsligheten kan antas ha minskat på grund av polisens 

omorganisation för den registrerade brottsligheten, när det gäller ungdomar. Bakgrunden till detta, är att 

brottsligheten har visat sig öka under denna period både vad gäller kriminalstatistiken (90%), men även 

utifrån offerundersökningar (80%) (Estrada 1999a: s.31).  Våldsbrottsligheten är stabil under 1980-talet 

enligt kriminalstatistiken, men alternativa källor som till exempel offerundersökningar visar att brott mot 

person ökar med nästan 70% under perioden 1981-1995 (Estrada 1999a: s.31f).  

Från början på 1990 talet fram tills idag har tre betydande trender kunnat ses gällande 

ungdomsbrottslighetens utveckling. Sedan 1990-talets början har man kunnat se en nedåtgående trend 

med en viss föränderlighet, någonting som i Englands fall har förklarats med en minskning av ungdomars 

narkotikabruk och alkoholintag (Bateman 2014: s.418).  Från och med år 2003 fram till år 2007 har 

ungdomsbrottsligheten brutit denna stabila nedgående trend och ökat markant med nästan upp till 20%. 
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Förklaringen till detta tillskrivs polisens omorganisering av registrerad brottslighet år 2002. Brott som 

tidigare skulle handskas på ett informellt sätt, kom nu att skötas på ett strängt formellt sätt, vilket innebar 

att fler unga drogs in i rättssystemet (a.a. s.419) Den tredje betydande trenden i ungdomsbrottslighetens 

utveckling är, att den återigen har avtagit markant med början från år 2008 (a.a.). Förklaringen till denna 

betydande förändring återfinns enligt Bateman (2014) inte i termer av minskad ungdomsbrottslighet, utan 

i termer av kriminalpolitiska beslut. Han menar att minskningen av ungdomsbrottsligheten från år 2008 

och framåt kan attribueras det mycket viktiga kriminalpolitiska beslutet år 2008, Youth Crime Action 

Plan, som hade som syfte att minska ungdomar som kom i kontakt med rättsväsendet för första gången, 

med nästan upp till 20% fram till år 2020 (a.a).  

Ett komplement till den officiella kriminalstatistiken är, som tidigare nämnts, 

självrapportundersökningar. I England finns två sådana undersökningar, något annorlunda det ena från 

det andra. Youth Survey har drivits av Youth Justice Board mellan åren 1999-2005 och undersöker unga 

individer 11-16 år utifrån ett riksrepresentativt skolurval i England och i Wales. Offending, Crime and 

Justice Survey, i fortsättningen OCJS, är det andra undersökningen, som pågick mellan åren 2003-2006, 

och som hade som initial syfte att undersöka brottsaktivitet samt utsatthet ur ett nationellt 

riksrepresentativt urval mellan åldrarna 10 – 65, men som senare kom att fokusera på unga individer 

mellan 10 - 25 år. Analysen över Youth Surveys undersökningsperiod visar att den självrapporterade 

brottsligheten bland 11-16 åringar har legat på en konstant nivå och inte ökat (Phillips och Chamberlain 

2006: s.3). Dock har man kunnat se en liten ökning av våldsbrott som individerna har rapporterat. Denna 

ökning sker mellan åren 2003-2005. Ökningen återfinns även i rapporteringen av egen utsatthet för brott, 

samt rädsla för brott bland undersökningspersonerna. Vidare har man också funnit att de individer som 

rapporterat egen brottsaktivitet, även rapporterar att de har blivit utsatta för brott i större utsträckning, än 

de som inte rapporterat egen brottslighet (a.a. s.11 och 23). Liknande resultat finner man även från OCJSs 

senaste rapport från 2008, där det inte har påträffats någon förändring i den brottsliga aktiviteten bland 

individer mellan 10-25 år. Samma mönster har man funnit även när det gäller utsatthet för brott, där de 

individer som är brottsaktiva, tenderar att bli utsatta för brott i större utsträckning, än de som inte är 

brottsaktiva (Roe och Ashe 2008: s.13 och 29).  

Sedan 1981 förs en nationell offerundersökning vid namnet British Crime Survey, i fortsättningen BCS. 

I BCS frågas individer som är 16 år och uppåt om bland annat deras utsatthet för brott, deras uppfattningar 

om brott och deras användning av illegala droger. Undersökningen kompletteras även med siffror från 
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den polisregistrerade brottsligheten under den undersökta perioden, för att på sådan sätt få en ”bättre” 

bild av brottsutvecklingen än vad man får från bara en av dessa källor (Jansson 2007: s.8). I 

undersökningen har man konstaterat att brottsligheten har minskat sedan första gången denna 

undersökning utfördes 1981. Brottsligheten fortsatte att öka från år 1981 fram tills år 1995, då den nådde 

sin topp, för att sedan minska en aning in på 2000-talet (a.a. s.28). Brott mot person som i BCS innefattar 

bilstöld, inbrott i huset, annat husrelaterad stöldbrottslighet, skadegörelse samt våldsbrottslighet har följt 

trenden till denna minskning (Jansson, Robb, Higgins och Babb 2008: s.31). Man har även konstaterat 

att brottsligheten i England är nu den lägsta någonsin sedan 1981 då man började med undersökningen 

(Jansson 2007: s.8). Jämför man kriminalstatistiken med resultat av offerundersökningarna över tid, så 

kan man se en viss avvikelse mellan åren 2002-2004, och detta förklaras med polisens omorganisation 

gällande registrering av brott (Jansson, Robb, Higgins och Babb 2008: s.42). Sedan BCS startades har 

man även undersökt, vilka individer som har en högre risk att bli utsatta för brott ur sociodemografiska 

faktorer. Resultatet visar att det är fortfarande den unga populationen (16-24 år) som utsätts för brott, 

män i synnerhet samt boende i lägenheter snarare än hus (a.a. s.71).  

5. Teori  

Denna studie kommer att baseras på en teori, nämligen rutinaktivitetsteori, eftersom jag anser att den 

bäst förklarar stöldbrottslighetens utveckling, som är den dominerande brottskategorin, inte minst bland 

ungdomar.  

5.1 Tillfällesstrukturen och rutinaktivitetsteorin 

Som tidigare nämnts, har den registrerade brottsligheten för ungdomar ökat sedan 1950 talet i alla länder 

i Västeuropa. Därför har även förklaringar till denna ökning redovisats i litteraturen utifrån ökningen i 

alla länder i Västeuropa, och i sådana fall är Sverige och England inkluderade i dessa förklaringar. En 

möjlig förklaring till ungdomsbrottslighetens trend i efterkrigstiden är, som Tham (2007) menar, 

tillfällesstrukturen. Tillfällesstrukturen är ett begrepp som är kopplat till vardagslivets utformning, vilket 

innebär att fler tillfällen för bland annat brottslighet skapas. (ne.se). Den markanta ökningen av unga 

individer lagförda för stöld på 1950 och 1960-talet kan förklaras utifrån, det ökande utbudet av lättstulna 

föremål och ökningen av bilar som inträffade under samma period (Tham 2007: s.336f). Liknande 

resonemang finner man även i Sarneckis (2007) undersökning av stöldbrottsligheten i Sverige, där han 

förklarar att tillfällesstrukturen delvis kan förklara den ökande stöldbrottsligheten i efterkrigstiden, med 

tanke på det ökande utbudet av varor och handelns övergång till självbetjäning (Sarnecki 2007: s.343). 
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Samtidigt är det viktigt att påpeka, att en ekonomisk tillbakagång innebär att människor skyddar sina 

tillhörigheter bättre, vilket i sin tur försvårar tillgängligheten på utbudet av stöldobjekt (a.a. s.354). Efter 

andra världskriget har även en hel del dagliga aktiviteter förändrats i relation till arbete, skola och fritid, 

som i sin tur har placerat individer på specifika platser, och vid specifika tidpunkter.  

Cohen och Felson (1979) som utvecklade rutinaktivitetsteori menade, att en förändring i individers 

rutinaktiviteter gav upphov till fler möjligheter att begå brott. Rutinaktivitetsteorin kan sägas var en 

utökning av rational choise teorin, som förespråkar att individer är rationella varelser, som avväger för 

och-nackdelar med ett specifikt agerande och strävar efter den högsta möjliga vinsten (Burke 2008: s.92). 

Cohen och Felson (1979) utvecklade tre faktorer som, enligt dem, möjliggjorde för en individ att begå 

brott, dessa är följande: a) motiverad gärningsman, b) lämplig brottsobjekt/offer och c) avsaknad av 

kapabla väktare. Författarna menade att avsaknaden av en av dessa tre faktorer var tillräckligt för att 

förhindra att ett brott begicks (Cohen och Felson 1979: s.589). Det kan till exempel infinna sig en 

motiverad gärningsman och ett lämpligt objekt i samma tid och rum, men om det finns ett potentiellt 

hinder i form av en kapabel väktare, som till exempel en polis eller en annan individ som är villig att 

ingripa vid brottet, kan detta hindra att brottet begås (Burke 2008: s.93). Denna förklaringsmodell hänger 

tätt samman med tillfällesstrukturens utveckling i efterkrigstiden. Den ekonomiska utveckling i 

efterkrigstiden gav upphov till en allt snabbare omsättning av produkter i marknaden för 

privatkonsumtionen, vilket ledde till att lättstulna föremål (video, CD-skivor, och andra elektroniska 

apparater m.m.) gav upphov till en ökad stöldbrottslighet (Estrada 1998: s.58f; Rutter, Giller och Hagell 

1998: s.92; Field 1999: s.15f). Ett exempel som Estrada (1998) nämner, är att en beskrivning av denna 

förändring, kan relateras till stöldbrottslighetens utveckling utifrån antalet registrerade bilar (Estrada 

1998: s.58). Sedan år 1998 har till exempel, alla nytillverkade bilar enligt EU direktiv, försatts med 

obligatoriska elektroniska lås, någonting som kan tänkas haft effekt på faktorn gällande lämplig objekt. 

Man har även kunnat se att bilstölder har minskat sedan man införde elektroniska lås som brottspreventiv 

åtgärd, men att stölder från bilar fortsatt öka (Rutter, Giller och Hagell 1998: s.342). Dessutom har även 

hus och lägenheter fått bättre lås, starkare dörrar och huslarm, som i sin tur förhindrat inbrott (Sarnecki 

2007: s.355).  

5.2 Problematisering av rutinaktivitetsteorin 

Rutinaktivitetsteorin används framförallt för att förklara den ständigt ökande ungdomsbrottsligheten. 

Men utifrån tidigare forskning ökar inte brottsligheten i de flesta Europeiska länder efter år 1975, utan 
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man har kunnat påvisa en avmattning (Estrada 1998: s.59f). De flesta västeuropeiska länder har i takt 

med efterkrigstidens kraftiga brottsökning vidtagit brottspreventiva situationella åtgärder, för att minska 

eller åtminstone begränsa brottstillfällena, vilket oftast har inriktat sig mot typiska ungdomsbrott som 

stöld och skadegörelse (a.a. s.58). Brottspreventiva situationella åtgärder är insatser som ett samhälle har 

utvecklat för att påverka den brottsliga miljön, snarare än den brottsliga individen (Clarke 1997: s.2). Det 

kan nämnas till exempel en lyckad situationell åtgärd som i södra London haft god effekt på inte minst 

skadegörelse och stöldbrott, detta i samband med att man har installerat porttelefoner, staket kring 

fastigheterna samt elektroniska lås för access till garageytor. Detsamma har visat sig minska 

skadegörelsebrott på offentliga bussar, som inträffade i samband med installation av 

övervakningskameror. I Sverige har till exempel Systembolagets permanenta stängning på söndagar, haft 

en god effekt vad gäller offentlig fylleri, misshandel och skadegörelsebrott. Även ett Amerikanskt 

exempel på en situationell åtgärd anses viktig att nämnas här, nämligen elektroniska taggar på varor, som 

har visat sig haft stor effekt mot butiksstölder i amerikanska varuhus (a.a. s.17-19 och 25). Dessa 

situationella åtgärder har i detta fall haft effekt på lämpliga objekt och kapabla väktare, vilket får 

rutinaktivitetsteorin att inte längre ha ett så stort förklaringsvärde gällande främst stöldbrottslighetens 

ökning. De situationella åtgärdena kan man säga vänder på rutinaktivitetsteorin och hittar lösningar, som 

då leder till en minskad brottslighet. Dessa lösningar har, som tidigare nämnts, inriktat sig på det lämpliga 

objektet som är inte så lämpligt längre (till exempel elektroniska taggar i varuhus). Vidare har närvaron 

av kapabla väktare (till exempel kameraövervakning) försvårat för individer att begå brott (Lilly, Cullen 

och Ball 2014: s.355 och 361).  

Man har vidare relaterat en ökande stöldbrottslighet vid ekonomisk tillväxt, någonting som har visat sig 

inte längre stämma när stölderna har minskat under andra hälften av 1990-talet och första hälften av 

2000-talet, trots en god ekonomisk tillväxt (Sarnecki 2007: s.359). Dessutom kan man inte förklara hela 

ökningen av tillgreppsbrotten i efterkrigstiden med en förändrad eller ökning av tillfällesstrukturen, då 

denna medför en del problem. Ett av de problem som Sarnecki (2007) nämner är Japans stöldutveckling 

i kontrast till en BNP9-tillväxt. I Sverige har man kunnat observera att en ökning av BNP skedde parallellt 

med en ökning av stöldbrottsligheten. I Japan har detta däremot inte kunnat observerats trots en ökning 

av BNP, och därför kan man inte uttala sig om att detta fenomen gällande tillfällesstrukturen är universell 

(a.a. s.343-345). Dock problematiserar Sarnecki (2007) det annorlunda utvecklingen i Japan. Han menar 

                                                           
9 BNP – Bruttonationalprodukten är summan av alla de varor och tjänster som produceras i ett land för användning till 
konsumtion, export och investering under en period, vanligtvis beräknat över ett år eller ett kvartal. (scb.se) 
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att Japans utveckling, tillsammans med andra länder i sydöstra Asien, kan ses som ett resultat av den 

sociala kontrollen, som var en reaktion till ekonomiska förändringar på den tiden. Han kontrasterar de 

till en liknande reaktion som kunde märkas i Sverige och i andra västeuropeiska länder i början av 

industrialismen (a.a. s.359). Man kan därför fundera över huruvida påståendet om att tillfällesstrukturen 

inte är ett universellt fynd håller eller inte, eftersom jämförelsen mellan Japan och Sverige har visat sig 

vara problematiskt. Trots dessa problem med tillfällesstrukturens förklaring för brott över tid, så menar 

Sarnecki (2007) att en del av förklaringen ändå kan hamna under förändringar av tillfällesstrukturen. Han 

menar att förändringar i ungdomarnas fritids och umgängesvanor kan relateras till denna förändring i det 

postindustriella samhället (a.a. s.358).  

6. Metod 

Studiens syfte är att jämföra ungdomsbrottslighetens utveckling i Sverige och i England. Därför är 

föreliggande studie av kvantitativt slag, där det essentiella är insamlingen av numerisk data. 

Användningen av en komparativ metod blir då aktuell i detta fall eftersom lagföringsstatistiken kommer 

att jämföras. Dock kan lagföringsstatistiken i en komparativ anda föra med sig en del problem. Dessa 

problem kommer att redovisas utförligare i följande avsnitt. 

6.1 Vad är en komparativ metod? 

Ordet komparativ är synonym med att jämföra, och i detta fall kan många olika typer av jämförelser 

studeras, som till exempel mellan åldersgrupper och kön eller geografiska jämförelser (Westfelt 2001: 

s.23). Denna studie inriktar sig på att jämföra länder mellan varandra, och Westfelt (2001) menar att det 

finns i huvudsak två inriktningar som lämpar sig för att genomföra detta. Det handlar om en dikotomi 

mellan den mest lika och den mest olika ansatsen. Man använder sig av den mest lika ansatser när man 

jämför länder som är mycket lika varandra vad gäller kultur och struktur. Om man däremot använder sig 

av den mest olika ansatsen, strävar man efter att jämföra sådana länder som är mycket olika vad gäller 

kultur och struktur (Westfelt 2001: s.25). I denna studie jämförs två tämligen olika länder vad gäller 

kultur, struktur, demografi, språk och historia och därför kommer det att appliceras den mest olika 

ansatsen i en komparativ anda. När man väl bestämt sig för vilken ansats man utgår från i en studie, ska 

man vidare vara väl medveten om att den mest olika ansatsen förespråkar en mer deduktiv metod där 

generaliserbarheten av en teori skall prövas. Värt att nämna är också att den mest lika ansatsen 

förespråkar en mer induktiv metod, där man istället bygger upp en teori utifrån sina resultat (a.a.). Denna 

studies syfte är dock inte generaliserbarheten av rutinaktivitetsteorin, utan strävar snarare efter att föra 
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en diskussion kring hur rutinaktivitetsteorin kan förklara ungdomsbrottslighetens utveckling i de båda 

länderna som studeras. 

6.2 Sekundär analys 

En sekundär analys innebär att man använder sig av redan insamlad data, som till exempel 

kriminalstatistik för en undersökning eller studie (Bryman 2001: s.208). Fördelarna med en sådan analys 

av data är flera, där bland annat tid och pengar är en av de främsta orsakerna till att studenter men även 

forskare använder sig av sekundära analyser (a.a.). Dock är en sådan insamling av data förknippad med 

en del problem. von Hofer (2011) menar att kriminalstatistiken är en social konstruktion, och därför går 

det inte att säga att statistiken återspeglar brottsbeteendet i ett samhälle, utan att statistiken snarare 

återspeglar en del av brottsbeteendet i ett samhälle. När man väl har bestämt sig för att studera 

kriminalstatistiken menar von Hofer (2011), att man bör ha väldigt goda kunskaper gällande bland annat 

faktiska förhållanden, som brottsbenägenhet och anmälningsbenägenhet. Vidare bör man ha god 

kännedom om de rättsliga förhållanden, som till exempel, kriminalpolitiska beslut samt statistiska 

förhållanden, som har att göra med insamlings och bearbetningsregler (von Hofer 2011: s.6f). 

Mörkertalet som innebär relationen mellan antalet anmälda brott och det faktiska antalet brott som begås, 

är bland annat en mycket speciell företeelse som man måste ta hänsyn till när man studerar 

brottsutvecklingen. Därför är det av stor betydelse att snarare studera trender istället för nivåer när man 

studerar brottsutvecklingen, då tidigare nämnda problem kan åstadkomma svårigheter när analysen av 

de uppfinningar man gjort, ska redogöras för (Westfelt 2001: s.28f).  

6.3 Material 

Data som används i denna studie har redan samlats in av bland annat Home Office och Youth Justice 

Board från Englands håll. Från svenskt håll används data från Brottsförebyggande rådet, i fortsättningen 

BRÅ, och från Brott och straff i Sverige av von Hofer (2011). Användningen av dessa data anses då ha 

god kontroll över de olika omständigheterna vid insamlingen som von Hofer (2011) påpekade, är väldigt 

viktigt att ta hänsyn till vid sekundära analyser. Långa tidsserier av kriminalstatistik är att föredra, för att 

kunna uttala sig om några trender snarare än nivåer (Westfelt 2001: s.28f). Denna studie kommer att 

redovisa för den registrerade ungdomsbrottslighetens utveckling sedan år 1987 fram till år 2010 för 15-

20 åringar, det vill säga en 23-års period, detta för att belysa utvecklingen under en längre tidsperiod och 

för att kunna relatera detta till tidigare forskning på området. Dessutom kommer det att redovisas för 
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kategoribaserad ungdomsbrottslighet10 för 15–17-åringar mellan åren 2002-2013. Anledningen till valet 

av en sådan redovisning beror på att den kategoribaserade data är svårtillgänglig för Englands del före år 

2002, dock finns det redovisning för den totala registrerade ungdomsbrottsligheten från år 1987. Gällande 

åldersindelningen, kommer det att redovisas för den totala registrerade ungdomsbrottsligheten sedan år 

1987 mellan 15-20 åringar, på grund av studiens definition av ungdom. Den kategoribaserade 

brottsligheten kommer att redovisas från år 2002 fram till år 2013, för åldersintervallet 15-17 år, på grund 

av tillgängligheten av data från Englands håll. Trots att redovisningen kommer att innefatta olika 

åldersintervall, anser jag att det håller sig inom ramen för studiens definition av begreppet ungdom. 

Vidare har data avgränsats till lagföringar11 för ungdomar mellan 15-20 år, på grund av studiens 

definition av brottlighet, som är förknippad med den legalistiska definitionen av brott. 

Lagföringsstatistiken är inte långt ifrån problematiskt i syfte att det till stor del beskriver straffrättsliga 

kontrollens effektivitet och utveckling, och som von Hofer (2011) menar är det en empirisk fråga om 

huruvida lagföringsstatistiken kan användas som en indikator för brottsutvecklingen (von Hofer 2011: 

s.3). Det finns även skillnader på hur länderna för statistik gällande brott, vilket i sin tur påverkar hur 

statistiken ser ut överhuvudtaget. I England statistikförs ett brott efter att den har rapporterats till berörda 

myndigheter och genomgått en utredning, som rubricerat händelsen som ett brott (Youth Justice Board 

2012: s.4). I Sverige däremot registreras varje händelse som anmälts som ett brott, även om det senare 

visar sig att det inte var ett brott (BRÅ 2011: s.10). Användningen av lagföringsstatistiken används i 

denna studie eftersom det inte har anträffats alternativa källor som kan jämföras för båda länderna. Trots 

att kriminalstatistiken är kritiserad för att överhuvudtaget uttala sig om brottslighetens utveckling, så 

håller jag med von Hofer (2011) om att kriminalstatistiken och i synnerhet, lagföringsstatistiken, är 

åtminstone en del av brottsbeteendet i ett samhälle och därmed kan man säga att det också återspeglar en 

del av det brottsliga beteendet i ett samhälle, som kan relateras till brottsutvecklingen (von Hofer 2011: 

s.6f). Ställer man lagföringsstatistiken i kontrast till tidigare forskning på området, självrapportstudier 

samt offerundersökningar, så tror jag att man ändå kan uttala sig om en brottsutveckling. 

Redovisningen har valts att framställas per 100 000 invånare, eftersom Englands population skiljer sig 

avsevärt från Sveriges och en sådan framställning skulle visa sig vara väldigt skevt mellan länderna. 

                                                           
10 Kategoribaserad: stöldbrottslighet, våldsbrottslighet samt skadegörelse. 
11 Jag skriver lagföringar trots att statistiken från Englands håll innehåller ”persons found guilty or cautioned for indictable 
offences” som då i sig inte innebär att de bokstavligen lagförts för brottet men att de har registrerats av polisen som 
skyldiga till brottet.  (Youth Justice Board 2012, s.4). Mer om detta i avsnitt 6.4. 
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Sedan har jag valt att redovisa på samma sätt för kategoribaserad brottslighet för respektive land för 

överskådlighetens skull. Beräkningen per 100 000 invånare gjordes på följande sätt: antalet lagförda 

ungdomar multiplicerat med 100 000 och sedan delat med antal ungdomar i totalpopulationen för 

respektive åldersgrupp, 15-20 år samt 15-17 år för respektive år. 

6.4 Operationaliseringar och begränsningar 

När man bedriver kvantitativ forskning är det särskilt viktigt att man ägnar sig åt en utformning av de 

begrepp som kommer att studeras. Denna process kallas för operationalisering (Bryman 2001: s.78). 

Operationaliseringen blir särskilt viktigt i denna studie inte minst när det gäller validitetsfrågor. I Sverige 

samlar man in statistik över lagförda personer utifrån vissa förutsättningar, detsamma gäller för England, 

trots att statistiken inte förs bokstavligen utifrån det svenska ordet lagföring, som översatt till engelska 

blir prosecution. BRÅs statistik över lagförda personer innebär att individen skall ha dömts i 

tingsrätt, godkänts strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse för att räknas som lagförd (aklagare.se). 

Statistik från svensk sida kommer att redovisas utifrån dels von Hofers (2011) sammanställning av 

Statistiska centralbyråns, i fortsättningen SCB, maskinlista över personer mellan 15-20 år lagförda för 

samtliga brott mot Brottsbalken. Dels också utifrån BRÅs årliga statistik över lagförda personer mellan 

15-17 år för kategoribrott12, som innefattas av Brottsbalken. År 1995 övergick SCBs roll för 

produktionen av kriminalstatistik till BRÅ, och man kan tänka sig att statistiken kan ha påverkats av 

denna förändring. Innebörden av begreppet lagföring har dock inte påverkats i och med denna övergång. 

Vidare har kriminalstatistiken påverkats marginellt trots något förändrade rutiner. (SCB 1999: s.3 och 

9). 

Statistiken från brittisk sida kommer att redovisas utifrån två begrepp som återfinns i statistiken. Vad 

gäller Home Offices redovisningar av polisstatistik, återfinner man individer som har påträffats skyldiga 

eller har varnats för allvarliga överträdelser av lagen (på engelska heter det indictable offences) (Home 

Office 2015: s.8). Valet av just denna typ av statistik beror på att individer har identifierats som lagbrytare 

och ställts till svars för sina handlingar, genom antingen en varning eller en dom vid Crown Court (a.a. 

s.7). Detta har jag valt att likställa med den svenska definitionen i statistiken av lagförd person, och bör 

därför tolkas med viss försiktighet, eftersom man kan säga att det inte mäter exakt samma sak och kan 

därmed föra med sig validitetsproblem. Detta på grund av att man kan argumentera för att varje land har 

sina egna definitioner och sina egna sätt att föra statistik på, som i slutändan blir väldigt svår att jämföra 

                                                           
12 Stöld, misshandel och skadegörelsebrott 
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länder emellan (BRÅ 2011: s.10). Youth Justice Board redovisar endast statistik över unga personer som 

har kommit i kontakt med rättsväsendet på ett eller annat sätt, där man alltså identifierat individen till en 

brottslig handling och registrerat detta samt att individen har fått någon form av påföljd (Youth Justice 

Board 2012: s.4). Detta har jag valt att likställa med BRÅs föring av statistik, som innefattar domar, 

godkända strafförelägganden eller åtalsunderlåtelser.  

Även de tre olika brottskategorier som kommer att redovisas kan bli något problematiska att jämföra, på 

grund av hur varje land för sin statistik samt hur de definierar själva gärningen i lagen. Stöld definieras i 

princip likadant både i Sverige och i England, där man i huvudsak menar att man olovligt tar något som 

inte tillhör en själv med avsikt att behålla det (Brottsbalk 1962:700 kap 8 §1. och Theft Act 1968: Chapter 

60 Section 1). Dock omfattar den Engelska statistiken även handling of stolen goods, som innebär att 

man medvetet tar emot och/eller bevarar, avlägsnar eller bortskaffar stulna varor (Theft Act 1968: 

Chapter 60, Section 22). Att England för statistik över hantering av stulna objekt tillsammans med 

stöldbrott kan försvåra jämförelsen av denna brottskategori, eftersom det inkluderar ytterligare en 

gärning som den svenska definitionen av stöld inte inkluderar. I denna studie kommer resultatet att 

redovisas utifrån begreppet stöld. Vad gäller ländernas definition av våldsbrott kan man även här se att 

fokus ligger på att man skadar någon annan fysiskt, dock använder England i statistiken violence against 

person och menar att detta brott kan rymma alltifrån misshandel till mord, någonting som i svensk 

statistik redovisas indelat i olika typer av kategorier från misshandel till mord (Youth Justice Board 2012: 

s.8 och Brottsbalk 1962:700 kap 3 §6). I denna studie kommer resultatet att redovisas utifrån begreppet 

våldsbrott. Skadegörelsekategorin kan sägas vara den mest valida definitionen som kommer att 

redovisas, då båda länderna menar, att man i princip skadar eller förstör egendom som tillhör någon 

annan (Criminal Damage Act 1971: Chapter 48 Section 1 och Brottsbalk 1962:700 kap 12 §1). I denna 

studie kommer resultatet att redovisas utifrån begreppet skadegörelse. 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Som tidigare nämnt, brukar det oftast vara en god kvalitet på redan insamlade data då man använder sig 

av sekundäranalys. Ändå bör man ta upp problemet med reliabiliteten och validiteten i en studie. 

Reliabilitet är synonymt med tillförlitlighet och rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning 

blir densamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om den påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser (Bryman 2001: s.43). Reliabilitet blir oftast aktuell då man utför en kvantitativ 

undersökning, då en forskare är intresserad ifall ett mått är stabilt eller inte (a.a.). Vad gäller studiens 
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reliabilitet, kan man säga att den är stabil gällande det sekundära data som samlats in från båda länderna. 

Dock bör man förhålla sig kritisk till resultatet av denna med tanke på polisens ändrade praxis gällande 

registrering av brott, som har skett i båda länderna, även om det i England blir mer aktuellt med tanke på 

polisens ändring av registrerade brott år 2002 (Jansson, Robb, Higgins och Babb 2008: s.30).  

Validiteten rör mer eller mindre de bedömningar och slutsatser som en forskare redovisar för och om 

dessa hänger ihop eller inte. I denna studie blir begreppsvaliditeten särskilt viktig. Begreppsvaliditet 

handlar om måttet på ett begrepp verkligen speglar det som begreppet anses beteckna (Bryman 2001: 

s.43f). Det har framgått att länderna som jämförs har olika sätt att redovisa sin kriminalstatistik på, vilket 

i sin tur kan tänkas påverka validiteten i denna studie. Jag tror ändå att validiteten i detta arbete kan vara 

relativ god gällande den typ av statistik som samlats in. Båda länderna inkluderar domar, godkända 

strafföreläggande eller åtalsunderlåtelser, trots att ländernas definition av dessa beskrivs annorlunda. Vad 

gäller kategoribrotten, överensstämmer dessa med varandra när det gäller essensen för det specifika 

brottet, även om Englands definition av stöld respektive våldsbrott innefattar några extra komponenter. 

Eftersom syftet har varit att studera brottsutvecklingen och inte brottsnivån, anser jag att detta arbete når 

en god validitet. Skillnaden mellan en brottsutveckling och en brottsnivå är, att den senare, har som avsikt 

att studera om det begås fler brott i Sverige eller i England. Studier av en brottsutveckling fokuserar 

snarare på utvecklingen över tid, för att kunna uttala sig om denna har ökat, minskat eller varit konstant 

och har alltså inte som avsikt att besvara frågan om det begås fler brott i Sverige eller i England (Westfelt 

2001: s.27f). 

När det gäller en sekundäranalys blir frågor om reliabilitet och validitet aktuella, då till exempel frågor 

kring reliabiliteten kan uppstå, då definitioner och allmän policy beträffande de företeelser som mäts 

eller registreras, kan förändras från år till år (Bryman 2001: s.213). Ett exempel som Bryman (2001) 

nämner är massmedians inriktning på en viss brottstyp, eller att allmänhetens krav på hårdare tag mot 

brottslingar, kan påverka huruvida polisen får ökade resurser. Ökade resurser till polisen kan innebära att 

de strävar efter att göra så många ingripanden som möjligt för att visa sin effektivitet (a.a.). Detta har 

visat sig inte minst i 1980-talets England, där fokus låg på den våldsamma ungdomen. Benägenheten att 

ge polisen större resurser eller att ett ökat anmälningsbenägenhet kan på sätt påverka den officiella 

kriminalstatistiken. Lagöverträdelserna kan till exempel inte öka, men kriminalstatistiken kan visa en 

ökning, på grund av ökade resurser inom polisen eller en ökad anmälningsbenägenhet. (a.a.). Sådana 

faktorer är bra att ha i åtanke när resultatet analyseras. 
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6.6 Etiska aspekter 

Ett krav inom samhällsvetenskaplig forskning är att ta hänsyn till de etiska aspekter som ens egen 

undersökning kan komma att påverka. Grundläggande etiska frågor har att göra med de individer som är 

direkt anslutna till undersökningen, och som man måste vara väldigt noga med deras frivillighet, 

integritet, konfidentialitet samt anonymitet (Bryman 2001: s.440). Jag anser att föreliggande studie inte 

inrymmer i någon större mening enskilda individer som har bidragit till genomförandet, förutom de 

individer som återfinns i lagföringsstatistiken, som då inte förekommer med för-och efternamn. 

Lagföringsstatistiken innefattar aggregerade data och kategorin av de individer som studerats, det vill 

säga ungdomen är väldigt bred och är dessutom en övergående fas i livet. Därför kommer de etiska 

aspekter för denna studie att inte beröras på djupet, eftersom det inte anses ha någon större personlig 

påverkan på de individer som denna studie behandlar. 

6.7 Egen förförståelse 

Det är inte ovanligt att när man bestämmer sig för att studera ett visst ämne för man med sig en del 

förutfattade meningar kring det. Mitt intresse för detta ämne har uppstått i takt med att jag har växt upp 

i en av Stockholms förorter. Inte sällan har man hört från bekanta men även läst i den lokala tidningen 

om ungdomar som ägnar sig åt brottsliga aktiviteter. Därför har jag mycket ofta tänkt på om 

ungdomsbrottsligheten ökat, eller minskat, eller om den har bytt karaktär. Jag har även funderat på vilken 

typ av ungdomsbrottslighet som dominerar, och vad detta kan bero på. Man kan säga att jag har varit en 

individ i samhället som också oroat mig över att dagens ungdom bara blir ”värre”, och därför har 

motivationen till att genomföra detta arbete varit stor.  

7. Resultat 

I detta avsnitt kommer det att redovisas för de resultat som har framställts, utifrån de sekundärdata som 

har varit tillgänglig på internet. Först kommer det att redovisas för den totala lagförda brottsligheten 

bland ungdomar mellan 15-20 år för båda länderna från år 1987 fram till år 2010. Sedan kommer det att 

redovisas för varje land för sig, utifrån kategoribaserad brottslighet från år 2002 fram till år 2013 för 

individer mellan 15-17 år. Observera att redovisningen sker utifrån den operationalisering av begreppen 

som har varit nödvändigt för att kunna nå en valid studie.  
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Diagram 1. Ungdomar mellan 15-20 år lagförda för brott mellan åren 1987-2010.13 Per 100 000 

invånare.14 

 

 

Diagram 1 representerar, för övertydlighetens skull, samtliga lagföringar för 15-20 åringar i England 

(översta linjen), den nedersta linjen representerar samtliga lagföringar för 15-20 åringar i Sverige. Det 

man kan avläsa av diagrammet är först och främst en långsam nedgång av samtliga lagföringar i både 

Sverige och i England. Vissa variationer förekommer, där man kan bland annat kan se att lagföringarna 

i England minskar mellan 1988-1989, för att sedan åter stiga under åren 1992-1993. I Sverige ligger 

lagföringarna före år 1995 relativt stabilt med en ganska liten tendens att stiga. År 1995 nås toppen för 

lagföringarna i Sverige för att sedan långsamt minska. Vad gäller 2000-talet, kan man se att både i 

Sverige och i England ,fortsätter denna nedgående tendensen, dock märks det en liten ökning i England 

från mitten av år 2005, för att sedan åter tendera att falla från mitten av år 2007. Sett över hela perioden, 

har antalet individer lagförda brott per 100 000 invånare, minskat från 4 307 år 1987 till 2 893 år 2010 i 

England, det vill säga en minskning med 33%. Motsvarande i Sverige är från 2 768 år 1987 till 2 293 år 

2010, det vill säga en minskning med 17%. 

                                                           
13 England redovisar sedan 2001 statistik per halvår. För Sverige gäller det här alltså det första årtalet som redovisas. 
14 Populationsserier för Sverige samt andel lagförda personer och indelning per 100 000 invånare finns i Bilaga 3. 
Populationsserier för England samt andel lagförda personer och indelning per 100 000 invånare finns att tillgå i Bilaga 4. 
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Diagram 2. Kategoribaserad lagfört brott i Sverige bland unga 15-17 år. År 2002-2013. Per 100 000 

invånare.15 

 

Diagram 3. Kategoribaserad lagfört brott i England bland unga 15-17 år. År 2002-2013. Per 100 000 

invånare.16 

 

I diagram 2 kan man se utvecklingen för kategoribaserad lagförd ungdomsbrottslighet i Sverige under 

perioden 2002-2013. Det man kan utläsa från diagram 2 är att de tre kategoribrotten som undersöktes, 

tenderar att öka långsamt fram till år 2008, där de når toppen (med undantag för våldsbrott som når 

samma punkt igen år 2010). Man kan se att stöld samt skadegörelselagföringarna tenderar att hålla en 

stabil nivå, om inte en obetydlig ökning från år 2005. År 2008 kan man se att stöld samt 

skadegörelselagföringarna tenderar att falla, och detta syns mer tydligt för skadegörelsebrott. 

                                                           
15 Populationsserier för Sverige samt andel lagförda ungdomar mellan 15-17 år och indelning per 100 000 invånare finns 
att tillgå i Bilaga 5. 
16 Populationsserier för England samt andel lagförda ungdomar mellan 15-17 år och indelning per 100 000 invånare finns 
att tillgå i Bilaga 6. 
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Våldsbrottsligheten håller en stabil nivå fram till år 2007, där lagföringarna stiger en aning fram till år 

2008. Det man kan vidare utläsa av diagram 2, är att våldsbrotten tenderar att öka en aning (år 2009-

2010), samtidigt som både skadegörelse och stöldbrottsligheten bland unga mellan 15-17 år långsamt 

minskar. Skadegörelse samt stöldbrottsligheten visar en tendens till att falla redan vid år 2008-2009, 

medan våldsbrotten visar detta något år senare (för att vara mer exakt, från år 2010 och framåt). Resultatet 

från diagram 2 kan man säga bekräftas utifrån Ring och Öbergs (2012) redovisning av 

ungdomsbrottslighetens utveckling speglat i flera källor. Enligt självrapportstudier, ökar stöld samt 

skadegörelse bland ungdomar i årskurs 9 från år 2005 fram till år 2008 (Ring och Öberg 2012, s.277). 

När man jämför mätpunkterna för år 2002 med år 2013, kan man se att samtliga lagföringar för 

kategoribrotten har minskat. Stöld minskar med 35%, våldsbrotten med 34% och skadegörelsebrotten 

med 40%.  

I diagram 3 kan man se utvecklingen av kategoribaserad brottslighet i England mellan perioden 2002/03 

och 2013/14. Skadegörelse samt våldsbrotten visar en ökning redan från år 2002/03, medan 

stöldbrottsligheten visar denna ökning två år senare. Samtliga brott tenderar att kulminera vid år 2007/08, 

för att sedan minska oavbrutet (med undantag för våldsbrotten som visar sig vara oförändrad vid år 

2010/2011) fram till år 2013/2014. Trenden som kan ses här överrensstämmer väl med polisens 

omorganisering av regitrerad brottslighet år 2002, samt det kriminalpolitiska beslutet att minska 

ungdomar som kommer i kontakt med rättsväsandet för första gången, som sattes igång år 2008, som 

Bateman (2014) poängterade. När man jämför mätpunkterna för år 2002/2003 med år 2013/2014 kan 

man se att samtliga lagföringar för kategoribrotten har minskat. Stöldbrottsligheten minskar med nästan 

58%, våldshandlingar minskar med 38% och skadegörelsebrott minskar med 54%. 

8. Analys 

I detta avsnitt kommer det att redovisas för studiens resultat, genom att kontrastera det till presentationen 

av den tidigare forskningen på området som har tagits upp. Därefter kommer det även att föras en 

diskussion kring rutinaktivitetsteorin som förklaring till ungdomsbrottslighetens utveckling.  

8.1 Ungdomsbrottslighetens utveckling 

Ungdomsbrottslighetens utveckling i efterkrigstidens Europa har redovisats av bland annat Estrada 

(1999a), Rutter, Giller & Hagell (1998), von Hofer (2011) samt Tham (1998). De är eniga om en starkt 

uppgående trend från början av 1950-talet, till en stabilisering om inte en minskning vid slutet av 1970 

och början på 1980-talet. Fortsätter man titta på utveckling från slutet av 1980-talet fram till år 2010 
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(Diagram 1), kan man se utifrån denna studies resultat, att denna långsamma nedåtgående trend fortsätter 

att vara stabil, med vissa årliga variationer. Trenden visar att brottsligheten faller från början av 2000-

talet, detta gäller för båda länderna som har studerats. Estrada (1999a) påpekade att enligt statistiken i 

England, tenderar ungdomsbrottslighetens att minska under 1980-talet, och att denna minskning 

fortsätter ända in till mitten av 1990-talet (Estrada 1999a: s.31f). I Diagram 1 kan man se en ökning av 

personer mellan 15-20 år lagförda för brott under perioden 1988 och 1992-93 i England. Detta är 

någonting som motsätter sig Estradas (1999a) redovisning av minskad ungdomsbrottslighet från 1980-

talet fram till mitten av 1990-talet. Dock för Estrada (1999a) en diskussion utifrån andra forskare på 

området, som varit skeptiska angående ungdomsbrottslighetens minskning på 1980 och 1990-talet. Dessa 

forskare menar, att trots polisens omorganisation under 1980-talet, när det gäller den registrerade 

ungdomsbrottsligheten, så ökar anmälningarna till polisen under denna period med över 90%. Samtidigt 

visar offerundersökningen en liknande tendens till en ökning av brottsligheten med 70%, inte minst när 

det gäller våldsbrottsligheten (Estrada 1999a: s.31).  

BCS har visat att brottsligheten fortsatte att öka från 1981 fram till år 1995, då den nådde sin höjdpunkt. 

Jag tolkar detta som att brottsligheten faktiskt har ökat under 1980-talet och nått sin höjdpunkt under 

mitten av 1990-talet, eftersom denna studie har påvisat att denna ökning fortsätter ändå in till mitten av 

1990-talet, med undantag för året 1989. Sedan kan man undra, huruvida den politiska debatten under 

1980 och 1990-talets England gällande den bilden av den våldsamma och brottsliga ungdomen, påverkat 

kriminalstatistiken (Rutter, Giller och Hagell 1998: s.136). Man kan också undra, om statistiken som 

användes i denna studie, skiljer sig från vad Estrada studerat, och att denna studie har fått motstridiga 

resultat på grund av statistiken som användes. Statistiken som använts i denna studie innefattar personer 

som har anträffats skyldiga eller har varnats för allvarliga brott. Tittar man dock endast på utförandet av 

varningar från polisen under 1980-talets England, så återfinns en minskning för ungdomarnas del, 

eftersom polisen ändrade sin praxis i mitten av 1980-talet, som resulterade i att färre ungdomar 

registrerades för brott (Estrada 1999a: s.31). Dock kan man utifrån denna studies resultat, och med stöd 

från Estradas (1999a) diskussion kring vad andra forskare framhållit, förstärka påståendet om att 

ungdomsbrottsligheten i England har fortsatt öka under 1980 och 1990-talet. 

För Sveriges del sker det en trendförändring från år 1970 och framåt, och utmärks av att lagförda 

ungdomar för stöldbrott minskar (a.a. s.33). Våldsbrottsligheten steg från mitten av 1980-talet fram till 

mitten av 1990-talet, där den håller en oförändrad nivå (Socialstyrelsen 2013: s.22). Utifrån Diagram 1 
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som redovisar samtliga lagföringar för unga mellan 15-20 år, så kan man se en marginell ökning av 

lagföringar, som då når sin topp kring mitten av 1990-talet. Denna marginella ökning kan antas förklaras 

utifrån polisens omorganisation i Sverige år 1993, som i sin tur innebar effektivitetsförluster i form av 

färre uppklarade brott. Samtidigt kan man fundera över huruvida 1990-talets lågkonjunktur kan ha 

påverkat detta utfall, eftersom det antas att människor under ekonomisk tillbakagång tenderar att 

övervaka sina tillhörigheter i större utsträckning (Sarnecki 2007: s.354). Man kan endast anta att under 

1990-talets lågkonjunktur i Sverige steg arbetslösheten bland ungdomar, vilket i sin tur kan förklara 

ökningen av lagföringar. Detta är dock ingenting som har kunnat visas i denna studies tidigare forskning. 

Toppen år 1995 när det gäller Sverige anser jag är mycket intressant, och man kan fundera över huruvida 

SCBs överlämnande av statistikföring till BRÅ år 1995, lämnat sina spår i statistikredovisningen. Toppen 

år 1995 är utmärkande, eftersom från år 1996 och framåt fortsätter kurvan att hålla samma nivå som den 

hade år 1994. Trots att SCB menar att detta byte av statistikföring från SCB till BRÅ haft en marginell 

påverkan på statistiken överhuvudtaget, så kan det haft en påverkan på statistikens jämförbarhet över tid 

(SCB 1999: s.3). Vad gäller den svenska brottsutvecklingen i början på 2000-talet, så kan man utifrån 

Diagram 2 se, att det ligger på en relativ konstant nivå med mindre fluktuationer samt en tendens till 

ökning mellan perioden 2005-2008 för samtliga kategoribrott, och i synnerhet för våldsbrottsligheten 

som har en märkbar uppgång. Den självrapporterade brottsligheten bland nionde-klassare i Sverige 

bekräftar denna uppgång, eftersom den visar att den har ökat med ett par procentenheter vad gäller stöld 

och skadegörelsebrott, dock har stöld legat på en förhållandevis konstant nivå fram till år 2008 (Ring och 

Öberg 2012: s.296). Förklaringen till denna ökning menar Ring och Öberg (2012), är relaterad till 

ungdomskullarnas storlek som ökade under 2000-talets andra hälft, vilket i sin tur innebär att det fanns 

fler individer som kunde stå för brottsligheten (a.a. s.290). Dock bekräftas inte våldsbrottslighetens 

uppgående trend i självdeklarationsundersökningarna, någonting som återfinns i denna studie.  

En omorganisering av polisens registrering av brott år 2002 i England har fört med sig att fler unga 

lagförts för brott, i och med att man har övergått från informell hantering av brottsliga ungdomar, till att 

involvera dessa i allt större utsträckning inom rättssystemet. Därför kan tolkningen av Diagram 3 vara 

problematisk, eftersom tidigare forskning visar att detta är ett resultat av kriminalpolitiska beslut. Från 

och med år 2007/08 ser man en påtaglig nedgång av samtliga kategoribrott som redovisas för i Diagram 

3, någonting som jag tycker är mer intressant än själva ökningen från år 2002/2003. Detta eftersom, 

denna nedgång kan tyda på att samtliga lagföringar för kategoribrott under perioden kan ha legat på en 

konstant om inte en nedåtgående nivå från början av perioden som studeras. Jag håller därför med 
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Bateman (2014), om att detta inte riktigt kan förklaras i former av ungdomars brottsaktivitet, utan snarare 

i former av kriminalpolitiska beslut (Bateman 2014: s.418). Den självrapporterade brottsligheten i 

England utifrån de två studier som genomförts för perioden 1999-2006, visar att brottsligheten har legat 

på en konstant nivå. Dock har en liten ökning av våldsbrotts rapporterats för perioden 2003-2005 (Phillips 

och Chamberlain 2006: s.3). Även BCSs resultat visar på att utsattheten för brott har minskat påtagligt 

sedan man började undersökningen 1981, och att en viss avvikelse kan ses när man jämför resultatet från 

undersökningen med kriminalstatistiken för perioden 2002-2004 (Jansson, Robb, Higging och Babb 

2008: s.42).  

Därför kan man säga att tolkningen av den kategoribaserade brottsutvecklingen i England under perioden 

2002-2013 kan vara problematiskt. Här blir det väldigt aktuellt med von Hofers (2011) påstående om att 

lagföringsstatistiken är i stort sett ett bra instrument för att beskriva den straffrättsliga kontrollens 

utveckling (von Hofer 2011: s.3). Syftet i denna studie har varit att kunna uttala sig om 

brottsutvecklingen, och man kan här säga att lagföringsstatistiken kanske inte har varit den mest valida 

instrumentet för att mäta detta. Som tidigare nämnt, kan denna studie trots allt säga någonting om 

brottsutvecklingen, om man tar hänsyn till andra källor beskrivits, som kan antas ge en bättre bild. Enligt 

BCS fortsatte brottsligheten att öka i England under hela 1980-talet, för att nå sin höjdpunkt vid mitten 

av 1990-talet, och börja långsamt avta under början på 2000-talet. Man har även konstaterat att 

brottsligheten idag är den lägsta någonsin sedan man började med BCS undersökningen (Jansson 2007: 

s.8). Youth Surveys samt OCJSs resultat har visat att den självrapporterade brottsligheten under 2000-

talet i England har legat konstant och inte ökat. Uppfattningen man kan få utifrån dessa tre alternativa 

källor och denna studies analys av resultatet är, att ungdomsbrottsligheten i England inte har ökat eller 

minskat under 2000-talet, utan har snarare hållit en konstant nivå. Sedan är det också viktigt att påpeka, 

att mörkertalet kan vara stort vad gäller både ungdomsbrottsligheten, men också övrig brottslighet både 

i Sverige och i England. 

8.2 Rutinaktivitetsteorin som förklaringsmodell 

Rutinaktivitetsteorin har använts i denna studie som förklaringsmodell för ungdomsbrottslighetens 

utveckling. I detta avsnitt eftersträvas det att föra en diskussion kring hur denna teori kan appliceras på 

utvecklingen, utifrån den redovisade tidigare forskningen, samt resultatet i denna studie. 

Rutinaktivitesteorin som utvecklades av Cohen och Felson (1979) har inte minst varit framgångsrik till 

att förklara stöldbrottslighetens ökning i efterkrigstiden. En väldigt stor förändring av tillfällesstrukturen 
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i början av 1950-talet gav upphov till ett stort utbud av lättstulna föremål, samtidigt som individers 

dagliga aktiviteter förändrades, i den bemärkelsen att de placerades vid specifika platser och vid specifika 

tider i förhållande till arbete, skola och fritid (Cohen och Felson 1979: s.591). Teorins tre komponenter, 

a) motiverad gärningsman, b) lämpligt brottsobjekt/offer samt c) avsaknad av kapabla väktare anses 

förklara, enligt tidigare forskning, mycket väl att ett brott kunde begås utifrån ovannämnda beskrivningar 

av förändringen i efterkrigstidens Europa. Dock kan man undra, huruvida denna teori håller för en stabil 

om inte en nedåtgående förklaring av ungdomsbrottsligheten utveckling från 1980-talet fram tills idag.  

Problem har uppmärksammats gällande denna teori, inte minst när det har handlat om en god ekonomiskt 

tillväxt, som då antas ger upphov till en ökad stöldbrottslighet. Detta har visat sig inte hålla som 

förklaring i Sverige under 1990-talets andra hälft och 2000-talets andra hälft, då Sverige hade en relativ 

god ekonomiskt tillväxt (Sarnecki 2007: s.359). Vidare kan man inte förklara tillfällesstrukturen som ett 

universellt fenomen trots att de flesta västeuropeiska länder har uppvisat ett liknande mönster, detta 

eftersom Japans brottsutveckling avviker från övriga världen efter andra världskriget, trots en ökning av 

välståndet (a.a. s.344). Dock kan Japans utveckling problematiseras ytterligare i förhållande till 

påståendet, om att tillfällesstrukturen inte kan uttryckas i universella former. Enligt Sarnecki (2007) har 

Japans brottsutveckling att göra med en reaktion till ekonomiska förändringar, någonting som observerats 

i Sverige och i övriga Västeuropa i samband med industrialismens framfart. (a.a. s.359). Därför kan man 

säga att Japans stöldutveckling var en annorlunda utveckling än den som kunde ses i Västeuropa. Man 

har vidare kunnat se att denna teori som förklaring till varför människor begår brott, inte längre håller 

om en av komponenterna i teorin utesluts eller förhindras på något vis. I takt med en ökad brottslighet 

har man, som tidigare nämnts, vidtagit situationella brottspreventiva åtgärder för att minska 

brottstillfällena. Dessa åtgärder har riktat sig mot ungdomsbrottsligheten för till exempel stöld och 

skadegörelsebrott. Att bättre skydda fastigheter samt garageplatser genom staket och elektroniskt access, 

har visat ha en betydande påverkan på minskningen av skadegörelsebrott samt stöld i England. Dessa 

åtgärder har uteslutit komponenten lämpligt objekt i denna förklaringsmodell, och därmed förhindrat att 

ett brott kunnat begås. Även kameraövervakning har visat sig ha en viktig påverkan på minskningen av 

klotter och skadegörelse i Englands offentliga bussar (Clarke 1997: s.17 och 21). Här kan man säga att 

komponenten avsaknad av kapabla väktare har uteslutits. Eftersom rutinaktivitetsteorin var en utökning 

av rational choice teorin, så kan man tänka sig att individen börjat väga för-och nackdelar med att ägna 

sig åt skadegörelse på bussen, när det finns stor risk för att bli identifierad. I Sverige har till exempel den 

permanenta stängningen av Systembolaget på söndagar visat sig haft en betydande effekt, för bland annat 
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offentlig berusning, misshandel och skadegörelsebrott under sommarmånaderna (a.a. s.25). Även i detta 

exempel kan man tänka sig att komponenten avsaknad av kapabla väktare har uteslutits, i och med att 

man inte har haft tillgång till alkohol och därmed inte kunnat berusa sig offentligt, hamna i bråk eller 

ägnat sig åt skadegörelseaktiviteter.  

Dessa situationella åtgärder har på ett eller annat sätt förhindrat att rutinaktivitetsteorin kunnat fullfölja 

de tre olika komponenterna, som enligt teorin möjliggör att ett brott kan begås, eftersom man har uteslutit 

en komponent. Jag anser att rutinaktivitetsteorin kan appliceras i denna studie genom att förklara den 

minskande trenden för ungdomsbrottsligheten, i den bemärkelsen att man utgår från att ett brott 

förhindras genom att utesluta en komponent. I dessa fall utesluts i vissa situationer det lämpliga objektet 

(till exempel den elektroniska accessen till garageplatser) samt avsaknaden av kapabla väktare (till 

exempel kameraövervakning i bussar och Systembolagets permanenta stängning på söndagar). 

Uteslutningen innebär i detta fall inte att man har suddat bort komponenten, utan snarare att detta har 

skapat en frånvaro av lämpliga objekt och en närvaro av kapabla väktare. Vidare har 

självrapportundersökningar från Sverige visat att ungdomar har ändrat sina umgängesvanor på senare 

tid, till att tillbringa mer tid framför datorn än att tillbringa tiden utomhus på kvällarna (Ring och Öberg 

2012: s.297f). Jag tror inte att Englands ungdomar kan skilja sig mycket i detta avseende från svenska 

ungdomar, trots att jag inte har funnit belägg för det i tidigare forskning. Dock utgår jag från att de 

engelska ungdomarna följer denna förändring av umgängesvanor utifrån att England anses, likväl som 

Sverige, vara ett välfärdssamhälle. Att ungdomars umgängesvanor har övergått till att tillbringa mer tid 

framför datorn än utanför hemmet kan tänkas utesluta komponenten motiverad gärningsman. Sarnecki 

(2007) menar att en del av förklaringen kan trots allt ligga i förändringar av tillfällesstrukturen, och inte 

minst avseende ungdomars förändrade umgängesvanor. Han menar dock att forskningen vet väldigt lite 

om ungdomarnas brottsaktivitet i relation till den nya teknologin. Vidare frågar sig Sarnecki (2007) om 

huruvida ungdomarna antas ägna sig åt brottslig aktivitet på internet och i mindre utsträckning fysiskt. 

De brottspreventiva situationella åtgärder som har utvecklats i både Sverige och i England, har visat sig 

haft goda resultat vad gäller de två sista komponenter i rutinaktivitetsteorin, nämligen lämpligt 

brottsobjekt/offer och avsaknad av kapabla väktare. Vad gäller motiverad gärningsman håller jag med 

Sarnecki (2007), om att förklaringen kan ligga i förändrade umgängesvanor. 
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9. Slutsatser och diskussion 

Denna studie hade som syfte att studera ungdomsbrottslighetens utveckling, med särskild betoning 

mellan åren 1987-2010 för samtliga registrerade brott, samt för perioden mellan 2002-2013 för 

kategoribaserade registrerade brott. Vidare så har studien även haft som syfte att förklara 

brottsutvecklingen med hjälp av rutinaktivitetsteorin. Jag anser att syftet har uppfyllts och att 

ungdomsbrottslighetens utveckling har kunnat beskrivas. Den mest olika ansatsen, som inom den 

komparativa forskningsmetodiken innebär att man jämför två olika länder vad gäller struktur och kultur, 

har applicerats och resultatet har diskuterats i förhållande till den valda teorin.  

Som man har kunnat se, så har ungdomsbrottsligheten enligt tidigare forskning minskat sedan andra 

världskriget i båda länder som studerats, med olika brytpunkter för en nedåtgående trend. Detta gällande 

1970-talet samt 1980-talet för Sverige respektive England. Från slutet av 1980-talet fram till år 2013 så 

har man kunnat se att denna nedåtgående trend fortsätter att vara stabil. Under 1990-talet däremot, så har 

ungdomsbrottsligheten för samtliga registrerade brott ökat i England fram till år 1992, för att sedan 

långsamt minska. Mellan åren 2005-2006 har ungdomsbrottsligheten visat en tendens till att öka igen, 

för att sedan minska från mellan åren 2007-2008 och framåt i England. Vad gäller kategoribrotten så 

märks liknande mönster som för samtliga registrerade brott under 2000-talet. Samtliga registrerade 

kategoribrott ökar från åren 2005-2006 för att sedan minska åren 2007-2008. Vad gäller Sverige, så är 

ungdomsbrottsligheten stabil under 1990-talet med en avvikande topp år 1995. Från år 1999 minskar 

samtliga lagföringar i Sverige för att sedan hålla en stabil nivå fram till år 2010. Samtliga registrerade 

kategoribrott i Sverige håller en mer eller mindre konstant nivå under 2000-talet, med en liten tendens 

till att öka från år 2006 fram till år 2008, där det sker en minskning. Undantaget är våldsbrotten som visat 

en tendens till en minskning först år 2010. 

Tillgängligheten utav statistiken har inte minst sagt varit problematiskt från Englands håll, där landets 

redovisning av statistik varit väldigt annorlunda än Sveriges. Ett samarbete med någon ifrån England 

hade varit önskvärt från min sida, för att på sådant sätt förstå Englands statistikredovisning bättre. 

Resultatredovisningen har skett utifrån operationaliseringen av de begrepp som omfattats i denna studie 

och har därför varit bundna till att tolkas med försiktighet. Dock anser jag att jag har gjort ett försök i att 

operationalisera statistiken för att öka studiens validitet, som i sin tur även påverkar studiens reliabilitet. 

I denna studie har jag använt mig även av alternativa källor som självrapportstudier, samt 

offerundersökningar för att kunna ge en bättre bild av brottsligheten utifrån andra infallsvinklar som inte 
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omfattas av den officiella statistiken. Därför anser jag att denna studiets validitet såväl som reliabilitet är 

god. Vidare bör man även ha i åtanke om mörkertalet som är alltså okänt, detta med tanke på arbetets 

legalistiska definition av brott och som av den anledningen inte framställs. Även självrapportstudier samt 

offerundersökningar kan påverkas av minnesfel samt rädsla för att uppge något för att inte bli påkommen. 

Detta kan anses föra med sig problem, men har trots allt en närmare koppling till brottsbeteendet i ett 

samhälle än vad kriminalstatistiken kan tänkas ha. Ungdomsbrottslighetens utveckling är svår att 

beskriva eftersom statistiken inte alltid överensstämmer med brottsbeteendet i ett samhälle utan påverkas 

av andra faktorer som till exempel kriminalpolitiska beslut, anmälningsbenägenhet och rättsapparatens 

resurser. Ett tydligt exempel på detta är Englands utveckling av ungdomsbrottsligheten under åren 2002-

2013, där en skiftning i kriminalpolitiken från en informell till en formell och sedan återigen till en 

informell hantering av ungdomsbrottslingar, satt sina spår inom brottsstatistiken. Gällande 

rutinaktivitetsteorin så kan man fundera över huruvida detta kan förklara en ändring av brottsarenan från 

gatan till internet. Sarnecki skriver: 

”Kan det vara så att den nya generationen umgås mindre fysiskt och mer över cyberrymden, och 

att de ”varor” de efterfrågar inte finns i affärer och butiken utan på Internet. (Sarnecki 2007, 

s.358).” 

Utifrån denna fundering så kan man reflektera över huruvida rutinaktivitetsteorin kan förklara en 

annorlunda utveckling av ungdomsbrottsligheten. Denna utveckling (om den existerar) kan man tänka 

sig utvecklas i former utav att ungdomarna antas vara motiverade att exempelvis ladda ner en film, 

objektet är tillgängligt via internet och inga kapabla väktare finns närvarande för att stoppa dem. Därför 

anser jag att utifrån denna studies resultat, att rutinaktivitetsteorin kan förklara minskningen av 

ungdomsbrottslighetens utveckling från 1970-1980-talet och framåt, utifrån den diskussion som har förts 

kring de situationella brottspreventiva åtgärder, som har utvecklats för att begränsa brottstillfällena. Jag 

anser detta eftersom att utifrån rutinaktivitetsteorins tre komponenter (motiverad gärningman, lämpligt 

brottsobjekt/offer samt avsaknad av kapabla väktare) så kan ett brott enkelt begås om alla komponenter 

är uppfyllda. Ett uppfyllande av samtliga tre komponenter inföll samtidigt under efterkrigstiden där 

kombinationen av ett ökat utbud av varor, samt förändringar i rutinaktiviteter möjliggjorde att teorins tre 

komponenter uppfylldes, vilket mycket väl kunde förklara ökningen av ungdomsbrottsligheten.  Tar man 

bort en eller flera komponent, så kan brottet inte längre begås lika enkelt eller kanske inte alls, vilket i 

sig innebär att ungdomsbrottsligheten minskar. Dock kan en problematisering av föreliggande studie vara 

att den inte har kunnat påvisa ett starkt stöd för rutinaktivitetsteorin, eftersom att förklaringarna som har 
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analyserats (brottspreventiva situationella åtgärder) kan betraktas som alternativa förklaringar. Ett starkt 

deduktivt ansats skulle i detta fall ha inneburit att man hade tagit fram datakällor för till exempel 

stöldbegärliga föremåls utveckling och analyserat detta parallellt med stöldutvecklingen genom ett 

bivariatiskt analysmetod. Vidare är det också värt att nämna att denna studie inte har berört andra 

förklaringsmodeller för ungdomsbrottslighetens utveckling. Detta innebär inte att jag har uteslutit andra 

förklaringsmodeller till brottsutvecklingen, utan jag snarare har beslutat mig för att avgränsa denna studie 

till en förklaringsmodell på grund av att på detta sätt kunde denna analyseras mer utförligare.  

9.1 Framtida forskning 

Med utgångspunkt i denna studie anser jag att framtida forskning skulle kunna stärka den deduktiva 

ansatsen genom att studera, som tidigare nämnt, stöldbegärliga föremåls utveckling parallelt med 

ungdomsbrottslighetens utvecklingen, för att kunna se om rutinaktivitetsteorin har ett starkare 

förklaringsvärde. Från början av 1990-talet så har en väldigt viktig förändring skett i dagens samhälle. 

Detta är digitaliseringen utav världen och elektronikens oavbrutna framfart, inte minst inom 

kommunikationen mellan människor. Jag skulle även tycka att det vore intressant att forska om huruvida 

detta kan ha en viktig (eller kanske oviktig för den delen) påverkan på dagens ungdom. Kan det vara så 

att dagens ungdom intresserar sig mer för dator och spelkonsolspelande, än att umgås ute med vänner, 

och därmed kanske är mindre exponerad för potentiella motiv för att ägna sig åt brottslig aktivitet? Kan 

det vara så att ungdomar begår mer brott via Internet än i det fysiska livet? Vad är det för brott i sådana 

fall? För att verkligen få svar på dessa frågor så tycker jag att självrapportundersökningar är 

utgångspunkten för att undersöka detta, eftersom att man då får svar direkt från den undersökta källan, 

nämnligen ungdomen själv.  
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12.2 Bilaga 2. Rättigheter och ansvar i England 

 

Källa: Muncie 2004, s.43 
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12.3 Bilaga 3. Sveriges population 15-20 åringar år 1987-2010. Per 100 000. 

År Population 15-20 år Lagförda 15-20 år Per 100 000 

1987 685 350 18 971 2 768 

1988 676 397 19 128 2 828 
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1999 606 885 15 678 2 583 

2000 612 829 15 000 2 448 

2001 620 711 14 405 2 321 

2002 633 918 13 995 2 208 

2003 654 527 14 221 2 173 

2004 678 580 15 600 2 299 

2005 707 015 15 262 2 159 

2006 732 339 16 306 2 227 

2007 752 388 16 798 2 233 

2008 764 444 18 110 2 369 

2009 765 611 18 542 2 257 

2010 753 636 17 283 2 293 

 

Källa för kriminalstatistik: Lagföringar von Hofer (2011) Tabell 5.3b s.167 

Källa för population: SCB. Befolkning efter ålder och kön 1860 – 2014.  

Tillgänglig via: 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningR1

860/?rxid=739c3a55-f6c1-426b-aeb5-2c991ea09bc8 (Hämtat 2015-11-15). 
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12.4 Bilaga 4. Englands population 15-20 åringar år 1987-2010/11. Per 100 000. 

År Population 15-20 år Lagförda 15-20 år Per 100 000 

1987 4 613 700 198 700 4 613 

1988 4 478 600 191 700 4 280 

1989 4 326 500 167 100 3 862 

1990 4 165 800 182 800 4 388 

1991 4 013 700 185 000 4 609 

1992 3 812 500 186 300 4 887 

1993 3 656 900 169 700 4 641 

1994 3 595 900 168 000 4 672 

1995 3 609 300 165 400 4 583 

1996 3 638 700 162 600 4 469 

1997 3 683 600 165 400 4 545 

1998 3 748 100 173 200 6 621 

1999 3 804 200 167 100 4 393 

2000 3 836 700 155 700 4 058 

2001/02 3 880 967 151 900 3 914 

2002/03 3 925 997 147 500 3 757 

2003/04 4 015 776 143 800 3 581 

2004/05 4 084 293 140 900 3 450 

2005/06 4 146 124 147 200 3 550 

2006/07 4 191 566 153 400 3 660 

2007/08 4 237 080 158 800 3 748 

2008/09 4 264 321 141 800 3 325 

2009/10 4 275 372 134 700 3 151 

2010/11 4 282 573 123 900 2 893 

 

Källa för brottsstatistik:  

Home Office Criminal Statistics 1992 Tabell 5.23 s.121  

Tillgänglig via: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/271988/2410.pdf 

(Hämtat 2015-12-08). 

 

Home Office Criminal Statistics 1995 Tabell 3.23 s.67  

Tillgänglig via: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110322191207/http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs06/ho

sb1906.pdf (Hämtat 2015-12-08). 

 

Home Office Criminal Statistics 2000 Tabell 5.23 s.57  

Tillgänglig via: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/250902/crimestats.pdf 

(Hämtat 2015-12-08). 
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Home Office Criminal Statistics 2007 Tabell 3.25 s.82  

Tillgänglig via: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110322191207/http://www.justice.gov.uk/publications/do

cs/crim-stats-2007-tag.pdf (Hämtat 2015-12-08) 

 

Home Office Criminal Statistics 2009. Chapter 6: Offenders found guilty. Tabell 6.2. 

Tillgänglig via: https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-statistics-annual-report-ns (Hämtat 

2015-12-08).                                                                

Home Office Criminal Statistics 2012. Conviction tables – Dec 2012. Tabell A 4.1  

Tillgänglig via: https://www.gov.uk/government/statistics/criminal-justice-statistics-quarterly-update-

to-december-2012 (Hämtat 2015-12-08). 

Källa för population: Office for National Statistics (2015-12-08) 

Tillgänglig via: 

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/pop-estimate/population-estimates-for-uk--england-and-wales--

scotland-and-northern-ireland/mid-2014/sty---overview-of-the-uk-population.html 

 

12.5 Bilaga 5. Sveriges kategoribrott 15-17 åringar år 2002-2013. Per 100 000. 

År Population 

15-17 år 

Stöld Per 100 000 Våldsbrott Per 100 000 Skadegörelse Per 100 000 

2002 328 985 1 235 375 1 339 407 703 214 

2003 342 401 1 189 347 1 389 406 642 187 

2004 355 572 1 323 372 1 308 368 842 237 

2005 373 463 1 225 328 1 397 374 732 196 

2006 384 333 1 246 324 1 554 404 880 229 

2007 389 919 1 373 352 1 618 415 940 241 

2008 382 437 1 414 370 1 796 470 958 250 

2009 371 651 1 290 347 1 551 417 818 220 

2010 354 135 1 139 322 1 639 475 675 196 

2011 334 936 1 038 310 1 428 426 593 117 

2012 316 262 800 253 1 041 321 491 132 

2013 306 377 746 243 826 270 396 129 

 

Källa för brottsstatistik: Lagföringar Brottsförebygganderådet år 2002-2013. 

Tillgänglig via: http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/statistik/personer-lagforda-for-brott.html 

(Hämtat 2015-11-15). 
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12.6 Bilaga 6. Englands kategoribrott 15-17 åringar år 2002/03-2013/14. Per 100 000. 

År Populatio

n 15-17 år 

Stöld Per 100 000 Våldsbrott Per 100 000 Skadegörelse Per 100 000 

02/03 2 005 181 29 128 1 453 22 568 1 125 15 496 773 

03/04 2 031 365 29 351 1 445 26 070 1 283 16 927 833 

04/05 2 050 288 29 766 1 452 28 191 1 375 20 063 979 

05/06 2 073 912 33 298 1 606 33 275 1 604 22 092 1 065 

06/07 2 096 832 33 470 1 596 35 107 1 674 23 376 1 115 

07/08 2 118 779 33 249 1 569 34 020 1 606 22 278 1 051 

08/09 2 116 694 30 421 1 437 30 893 1 459 19 393 916 

09/10 2 097 249 27 203 1 297 26 363 1 257 15 400 734 

10/11 2 070 688 24 958 1 205 25 553 1 234 13 689 661 

11/12 2 067 814 19 384 937 19 968 966 9 837 476 

12/13 2 050 765 14 386 701 14 787 721 7 672 374 

13/14 2 039 475 12 584 617 14 109 692 7 169 352 

 

Källa för kategoribrott: Youth Justice Annual Statistics 2002/03 National Offences s.5,  

                                                                                    2003/04 National Offences s.5 

                                                                                    2004/05 National Offences s.5 

                                                                                    2005/06 Offences resulting in a disposal – the 

                                                                                                  national pictures s.8 

                                                                                    2006/07 National Offences s.13 

                                                                                    2007/08 National Offences s.13 

Tillgänglig via: http://yjbpublications.justice.gov.uk/en-

gb/Scripts/prodList.asp?idcategory=69&curPage=1&sortField=description&eP= (Hämtat 2015-12-09) 

och, 

Home Office – Youth Justice annual statistics 2008/09. Workload Tables. Offences Tables. Tabell 1.2. 

                                                                           2009/10. Workload Tables. Offences Tables. Tabell 2.2. 

                                                                           2010/11. Youth Justice Statistics – supplementary 

                                                                                           tables. Proven Offences. Tabell Ch4.3 

                                                                           2011/12. Youth Justice Statistics – supplementary  

                                                                                           tables. Proven Offences. Tabell Ch4.3. 

                                                                           2012/13. Youth Justice Statistics – supplementary 

                                                                                           tables. Proven Offences. Tabell Ch4.3 

                                                                           2013/14. Youth Justice Statistics – supplementary 

                                                                                           volumes. Offences. Tabell 4.3 

Samtliga tillgängliga via: https://www.gov.uk/government/collections/youth-justice-statistics (Hämtat 

2015-12-09) 
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