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Sammanfattning
Bakgrund. År 2012 anmäldes 15 070 misshandelsbrott mot ungdomar
i åldern 7 till 17 år i Sverige och både internationell och svensk
forskning visar att ungdomar är den grupp i samhället som är mest
utsatta för brottslighet sett till andel i befolkningen. Att begå brott i
ung ålder ökar även risken för brottslig inblandning i vuxen ålder och
framtida social utslagning. Syfte. Syftet var att, utifrån
polisanmälningar, kartlägga och undersöka den integritetskränkande
brottsligheten av ungdomar, mot ungdomar i Dalarnas län under år
2012. Metod. Genom slagning i polisens anmälningssystem Rationell
Anmälningsrutin (RAR) och brottsutredningsverktyg Datoriserad
Utredningsrutin Tvångsmedel (DURTvå) framkom totalt 194
polisanmälningar om integritetskränkande brott mellan ungdomar i
åldrarna 7 till 17 år i Dalarnas län under år 2012. Anmälningarna
kodades utifrån ett kodschema skapat för studien och materialet
analyserades med avseende på brottstyp, brottsplats, och
anmälningsfrekvens över året. Resultat. En signifikant skillnad
påvisades mellan andelen inkomna anmälningar som innefattade
misstanke om icke-våldsbrott och som innefattade misstanke om
våldbrott där majoriteten av anmälningarna utgjordes av våldsbrott.
En signifikant skillnad påvisades i förekomst av brottsplats enligt
anmälningarna där skolområden och offentliga platser förekom i större
utsträckning jämfört med andra typer av brottsplatser. Störst var andel
inkomna anmälningar om brott på skolområde vilket utgjorde 35,6%
av anmälningarna. En signifikant skillnad i anmälningsfrekvens
påvisades mellan höst- och sommarmånaderna med fler inkomna
anmälningar under hösten. Diskussion. Resultatet av studien är
samstämmigt med tidigare forskning. Skolor utgör en typ av område
med hög brottsintensitet och skolkalenderns utformning tycks inverkar
på variationen i anmälningsfrekvens. Den sannolika förklaringen till
resultatet utifrån brottsmönsterteorin är att skolor är en gemensam
aktivitetsknutpunkt för ungdomarna vilket ökar risken för att brott ska
inträffa. Resultatet innefattar information som har praktisk betydelse
vid planering av brottsförebyggande åtgärder.
Nyckelord: integritetskränkande brottslighet, ungdomar, skolområden,
brottsintensitet, brottsmönsterteorin
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Introduktion
Ungdomar är den mest brottsaktiva gruppen i samhället sett till andel i befolkningen
(Sarnecki, 1981; Puzzanchera & Adams, december 2011; Socialstyrelsen, 2013; Om
ungdomsbrott, 2013) och både internationell och svensk forskning visar att ungdomar
även är den grupp som är mest utsatt för brottslighet jämfört med övriga grupper i
befolkningen (Estrada & Granath, 2008; Robers, Zhang, Truman, & Snyder, 2010;
Socialstyrelsen, 2005). En brottsofferundersökning från USA visade att ungdomar i
åldersgruppen 12 till 19 år utsattes för våld i större utsträckning jämfört med individer
över 19 år (Truman & Rand, 2010). Forskning visar även att brott som begås av
ungdomar ofta drabbar andra ungdomar då brotten ofta begås av personer i ungefär
samma ålder (Ring & Öberg, 2012:13; Estrada & Granath, 2008) och att gärningsman
och offer ofta är bekanta med varandra (Zaykowski & Gunter, 2012). Ungdomar lever
mer självständigt jämfört med tidigare generationer och det finns multipla
ungdomsmiljöer utan kontroll och insyn av vuxna (Moffitt, 1993; Hindberg, 2004).
Dessutom rör sig många över större geografiska områden, exempelvis längre avstånd
till skolor. Ökad rörelse och avsaknad av kontroll från vuxna leder till ökad sannolikhet
för att både utsättas för och begå brott.

Ungdomar som begår normöverträdelser i tidig ålder, framförallt före 15 års ålder löper
förhöjd risk att hamna i en långvarig brottslighet (Ring & Öberg, 2012:13) och riskera
framtida social utslagning (Ohlsson & Swärd, 1994; Nilsson & Estrada, 2011). Att begå
brott i ungdomen är även en riskfaktor för att själv utsättas för våldsbrott (Zaykowski &
Gunter, 2013). Forskning visar även att ungdomar som utsätts för brott löper förhöjd
risk att själva begå brott (Fagan, 2003). En longitudinell studie där cirka 1 700
ungdomar mellan 11 till 17 år följts visade att de som utsatts för våld blev både
upprepat utsatta och begick brott i större utsträckning jämfört med de ungdomar som
inte hade utsatts för våld. Att motverka och förhindra ungdomsbrottsligheten är därför
betydelsefullt men kräver många former av insatser (BRÅ, 2005).

En av samhällets främsta uppgifter är att stödja de ungdomar som utsätts för brott
eftersom de sällan söker sig till brottsofferstödjande verksamhet på eget initiativ
(Hindberg, 2004; Nilsson & Estrada, 2011). I Regeringens proposition för 2014 (prop.
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2013/14:1) betonas vikten av samverkan mellan aktörer som skola, hälso- och sjukvård,
socialtjänst och polis som möter ungdomar som begått och utsatts för brott. Att
ungdomsbrottsligheten är prioriterad på grund av dess risk för långtgående negativa
konsekvenser både ur ett individ- och samhällsperspektiv ses även i de prioriteringar
som görs inom olika instanser i rättsväsendet. Under 2000-talet utökades kravet om att
utredning av ungdomsmål ska ske skyndsamt och polisens befogenheter har stärkts vid
brott begångna av ungdomar som är under 15 år.

Tidigare forskning
Enligt officiell kriminalstatistik skedde en ökning av ungdomsbrottsligheten fram till
90-talet (Olsson & Lindström, 1995; Estrada, 1999; Ekbom, Engström, & Göransson,
2006), för att sedan dess varit relativt konstant (Ahlberg, 2001:10; Estrada, 1999;
Ekbom, Engström & Göransson, 2006; Ring & Öberg, 2012:13). Resultat från
självrapporteringsstudier visar dock inte på en ökning av ungdomsbrottsligheten,
snarare att brottsligheten bland ungdomar stagnerat sedan mitten på 70-talet (Estrada,
1999).

Ökningen

av

antalet

anmälningar

förklaras

istället

med

att

ungdomsbrottsligheten uppmärksammades allt mer som ett stort samhällsproblem i
Sverige under 90-talet och det skedde ett tydligt skifte i hur samhället reagerade på brott
begångna av ungdomar (Estrada, 1999; Hofer, 2000; Estrada, 2001; Ahlberg, 2001:10).
Skiftet var tydligt inom skolsektorn där attityden till våldet var att det skulle hantera
internt inom skolan (Estrada, 2001). Under 90-talet skedde en markant ökning av antalet
polisanmälningar från svenska skolor som resulterade i att antalet anmälningar om våld
mellan 7 till 14-åringar fördubblades från 80-talet till 90-talet. De flesta skolor har sedan
början på 2000-talet som policy att anmäla våld till polisen (Socialstyrelsen, 2005) och
samarbetet mellan polisen och skolan har utvecklats (Sarnecki, 2003).

En jämförelse mellan självrapporteringsundersökningar från Sveriges niondeklassare
och brottsstatistik mellan åren 1995 och 2005 visar att ungdomsbrottligheten varken
ökat eller minskat under samma år (Svensson & Ring, 2007). Andelen niondeklassare
som uppgav att de utsatts för någon form av våld har varit i stort sätt oförändrad och
brottsstatistiken över antalet 15 till 17 åringar som varit misstänkta för brott mot person
visar samma trend. Däremot visar brottsstatistiken på ett ökat brottsdeltagande bland
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tjejer både i Sverige och i grannländerna Finland och Danmark (Shannon & Granath,
2012:34). I vilken omfattning ökningen beror på ett ökat brottsdeltagande eller hur stor
del som kan förklaras av insatser som gjorts inom rättsväsendet är dock svårt att uttala
sig om.
Misshandel och olaga hot vanligaste brotten
De mest förekommande brotten mellan ungdomar är lindrigare former av misshandel
och olaga hot (Weinehall, 1999; Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2013; BRÅ, 2013:3)
Misshandel och olaga hot är brott som riktas direkt mot ett offer och benämns som
offerbrott eller integritetskränkande brott då brotten kränker individens personliga
integritet (BRÅ, 2006:1). Offerbrott delas in i två grupper, förmögenhetsbrott och brott
mot person. De brott som bedöms som brott mot person regleras i tredje till sjunde
kapitlet brottsbalken vilka är de brott som inkluderas i denna studie (se Appendix 1)
(SFS 1962:700).

I BRÅs (2013:3) nationella skolundersökning om brott bland ungdomar i årskurs nio
visar sammanställningen av åtta självrapporteringsundersökningar för åren 1995 till
2011 att andelen som begått någon form av våldshandling legat på cirka 10% fram till
sista mätningen år 2011 då 6% uppgav detta. Andelen som uppgett att de slagit någon
allvarligt har legat mellan 4% och 6% under perioden. Andelen niondeklassar som
uppgav att de hotat en annan individ för att få en sak har legat på cirka 3% under
perioden. Av de som uppgav att de utsatts för brott visar sammanställningen att cirka
20% utsatts för lindrigt våld och att 5% utsatts för allvarligt våld så att sjukvård krävts.
Andelen som uppgav att de utsatts för hot låg på 10%.

Anmälningsstatistik för år 2012 visar att 15 070 anmälningar om misshandel mot
ungdomar i åldern 7 till 17 år inkommit, varav cirka 60% riktades mot killar och cirka
40% mot tjejer (BRÅ, 2013). Misshandelsanmälningarna mot ungdomar motsvarade
cirka 20% av det totala antalet anmälda misshandelsbrott under 2012. Förutom olaga
hot och misshandel är även sexuellt ofredande ett vanligt förekommande brott bland
ungdomar (Socialstyrelsen, 2005). År 2003 anmäldes cirka 1 400 fall av sexuellt
ofredande till polisen, varav en fjärdedel mot barn under 15 år (BRÅ, 2004:2). Under
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åren 1993 till 2003 nära tredubblades antalet anmälningar om sexuellt ofredande. Den
tydliga ökningen kopplas till att allt fler brott sker via internet och telefon. Forskningen
om den internetrelaterade brottsligheten mellan ungdomar är bristfällig men sannolikt
har denna form av brottslighet även ökat inom åldersgruppen (Estrada & Granath,
2008). Undersökningar visar även att andelen niondeklassare som surfar på internet ökat
(BRÅ, 2013:13). År 2011 var det 85% som uppgav att de surfade fem gånger eller mer i
veckan jämfört med 54% vid mätningen år 2003. En enkätundersökning om
förekomsten av sexuella trakasserier och övergrepp i årskurs fem, åtta, och andra året på
gymnasiet visade att sexuella trakasserier förekom i störst utsträckning bland elever i
åttonde klass där 10% uppgav att någon annan tafsat på dem (Skolverket 2002). Det var
4% som uppgav att de utsatts för sexuella övergrepp, i huvudsak av en annan elev.
Anmälningsfrekvensen varierar över året
Forskning från USA visade att brottsmönstret hos ungdomar (12 till 17 år) skiljde sig
från brottsmönstret hos vuxna (18 år eller äldre) där utsatthet för brott under året
varierade mer hos ungdomar (Carbone-Lopez & Lauritsen, 2013). Ungdomar uppgav
mindre utsatthet för brott under sommarmånaderna (juni, juli, och augusti) jämfört med
resten av året, främst att det skolrelaterade våldet avtar helt under sommarmånaderna.
Utsatthet för lindigare våld var lägst under sommarmånaderna och signifikant högre
under vintermånaderna (26%), våren (30%), och hösten (40%). Den tid på året som flest
ungdomar uppgett att de utsatts för allvarligt våld var under hösten med 7% högre andel
jämfört med under sommaren. Vilket är i likhet med BRÅs (2013) sammanställning av
statistik för år 2012 som visar på en tydlig minskning av antal anmälningar om
misshandel, olaga hot och ofredande mot individer 7 till 14 år under sommarmånaderna.
Skolan vanligaste brottsplats
Studier inom den kriminologiska forskningen visar att brottsligheten ofta är
koncentrerad till små geografiska områden (Weisburd, Morris & Groff, 2009, Sherman,
1995, Sarnecki, 2001; BRÅ, 2010:11). Brottsintensiva platser uppkommer inte av en
slump utan indikerar en relation mellan brottsplats och individers dagliga rutiner
(Weisburd, Morris & Groff, 2009). En studie genomförd i Stockholm visade att en stor
del av brottsligheten bland ungdomar förekom i centrum där brottsligheten var högre
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jämfört med mindre centrala delar av Stockholm (Wikström, 1995). Det stora utbudet
av fritidsaktiviteter i centrum som shopping och underhållning skapar en högre
koncentration av ungdomar på jämförelsevis liten yta. Dessa områden som är attraktiva
för ungdomar genererar samtidigt ett stort antal potentiella brottsoffer, som en
konsekvens sker mer brott per landarea jämfört med andra delar av Stockholm.

Studier från både USA och Sverige visar resultat om att brotten mellan ungdomar
vanligtvis inträffar på offentliga platser och i skolmiljö (Weinehall, 1999;
Socialstyrelsen, 2005; Robers et al., 2010; Ring & Öberg, 2012:13). BRÅs (2013:3)
nationella skolundersökning för åren 1995 till 2011 visar att majoriteten av våldet
inträffar på skolområden, gator, och i umgängeslokaler. Nära hälften (45%) uppgav att
våldet hade inträffat i skolan eller på skolgården och 30% av våldet hade inträffat på
gata, disco eller fritidsgård. Andelen som uppgav utsatthet på någon form av
kommunikationsmedel som buss, tåg eller hållplats var 5%. Andelen som utsatts för
våld eller hot i den egna eller någon annans bostad var 20%. Majoriteten av de som
uppger att de utsatts för brott i bostad är tjejer medan killar i större utsträckning uppger
att de utsatts för brott i skolan eller på gator (Weinehall, 1999; BRÅ, 2013:3).

En studie baserad på samlad brottsstatistik under en 14-års period visade att de mest
förekommande brottsplatserna för ungdomar i åldrarna 8 till 17 år var koncentrerad till
offentliga områden (Weisburd, Groff & Morris, october, 2011). Brotten skedde där
många ungdomar vanligtvis samlas, som skolor, ungdomsgårdar, butiker, gallerior, och
restauranger. Resultatet visade att 50% av alla brottshändelser inträffade återkommande
inom vissa avgränsade områden vilket till stor del förklaras av att

ungdomars

aktivitetsområden är koncentrerade.

Forskning visar även att brottsligheten mellan vuxna (18 år eller äldre) skiljer sig från
brottsligheten mellan ungdomar (12 till 17 år) där den mest förekommande brottsplatsen
för ungdomar var på eller i anknytning till skolan (Carbone-Lopez & Lauritsen, 2013).
En nationell brottsofferundersökning med cirka 42 000 deltagare visar liknande resultat
(Robers et al., 2010). Tolv till 14-åringar var i mindre utsträckning utsatta för både
lindrigare och allvarligare former av våldsbrott utanför skolan jämfört med ungdomarna
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i ålder 15 till 18 år. Av de som uppgav att de utsatts för våldsbrott utanför skolan var det
1.2% av ungdomarna i den yngre åldersgruppen jämfört med 2.5% i den äldre
åldergruppen. Dock var den yngre åldersgruppen mer utsatt för våld på eller i
anknytning till skolan med 2.7% av ungdomarna jämfört med 2.1% i den äldre
åldersgruppen. En inspektion av samtliga anmälda brott för våld i offentlig miljö i sex
av Sveriges län visar att våldet mot 7 till 14-åringar skiljde sig från våldet mot personer
15 år eller äldre (Rikspolisstyrelsen [RPS], november 2011:7). Inkomna anmälningar
om våld mot 7 till 14-åringar var vanligast under dagtid på vardagar och majoriteten av
våldet (33%) var relaterat till skolmiljön som sannolikt skett på eller i nära anslutning
till skolan. Anmälningarna om misshandel som skett under helgen inträffade
huvudsakligen under kvälls- och nattetid på helger och hade skett mot 15 åringar eller
äldre.
Ungdomsbrottslighet i Dalarna
Utifrån

BRÅs

självrapporteringsundersökningar

bland

niondeklassare

och

anmälningsstatistik av misstänkta 15-åringar mellan åren 1995 till 2005 gjordes en
länsindelning av statistiken (Eriksson & Estrada, 2007:30).

Andelen 15-åringar

misstänkta för brott mot person i Dalarnas län har legat konstant genom åren och
andelen misstänka 15-åringar i Dalarna skiljer sig inte från övriga län i landet. Dalarnas
län var ett av sju län i Sveriges som uppvisade signifikant lägre våldsnivå än övriga län.
Sammantaget var det 14% niondeklassare i Dalarnas län som uppgav att de begått
någon form av våldshandling (hotat, skadat någon, slagit någon etc.) jämfört med
exempelvis Stockholms län där 23% uppgav att de begått en våldshandling.
Utvecklingen av niondeklassares rapportering av utsatthet för våldsbrott ligger tämligen
oförändrad i samtliga av Sveriges län. Andelen elever i årskurs nio som uppgett att de
blivit utsatta för grövre våld eller hot är lägre än den genomsnittliga nivån av andelen
niondeklassare som uppger att de blivit utsatta. För att förklara skillnaderna mellan
länen lyfter Eriksson och Estrada (2007:30) fram att tätbefolkade län generellt sett har
en högre våldsbrottsnivå än riket i övrigt. Andra faktorer som ökar risken för att
brottshändelser

ska

inträffa

är

förekomsten

av

butiker,

nöjeslokaler,

och

bostadsområden.
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Dalarnas län är ett län i mellersta Sverige med en befolkningsmängd på 276 555 personer
år 2012 (Statistiska centralbyrån [SCB]) och består av kommunerna Falun, Borlänge,
Ludvika, Avesta, Mora, Leksand, Hedemora, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Malung/Sälen,
Rättvik, Älvdalen, Orsa, och Vansbro. År 2008 gjordes en kartläggning av den
integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län (Sackemark, 2008).
Resultatet visade att de vanligaste brotten var misshandel och olaga hot. Av samtliga
anmälda brott förekom misshandel (inklusive grov) i 47% av anmälningarna och olaga hot
stod för 23% av anmälningarna. Kommunerna i Dalarnas län med flest inkomna
anmälningar var Falun med 29% och Borlänge med 17%. I Mora inkom 10% av
anmälningarna och resterande kommuner stod för under 10% vardera. Kartläggningen
visade även att anmälningar om brott på skolan eller skolgården förekom i 33% av fallen.
Brott som skett utomhus eller på allmän plats förekom i 30% av anmälningarna och brott
via internet eller telefon i 9%. Kartläggningen visade även att anmälningsfrekvensen
varierade över året. Januari, februari, och mars stod för 9% av samtliga inkomna
anmälningar under året, jämfört med september och oktober som stod för cirka 33% av
inkomna anmälningar för det undersökta året.

Teoretisk utgångspunkt
Brottsmönsterteorin (crime pattern theory) ämnar till att förklara och förstå
brottsmönster genom att se till individers rörelsemönster och hur den omgivande
samhällsstrukturen är uppbyggd snarare än att fokusera på varför individer begår brott
(Clarke

&

Eck,

2006:1).

Brottsmönster

möjliggör

identifiering

av

särskilt

brottsdrabbade områden, exempelvis under vissa tider på dygnet eller vissa dagar i
veckan, vidare kan även liknelser mellan brottsdrabbade områden urskiljas.
Brantingham och Brantingham (2008) menar att individers rörelsemönster och den
geografiska miljön inverkar på var brott inträffar och förklarar varför brott sker
återkommande inom ett specifikt område. Syftet är att skaffa kunskap om var brott
sannolikt kommer ske i framtiden och därigenom skapa informationsunderlag för
brottsförebyggande åtgärder.

Individers rutinaktiviteter innefattar dagliga aktiviteter i hemmet, skolan, arbetet och på
fritiden (Brantingham & Brantingham, 2008). Dessa rutiner varierar mellan individer
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beroende på om man exempelvis arbetar eller studerar och vilka fritidsintressen man
har. När flera enskilda rörelsemönster liknar varandra både till plats och tid bildas
typiska rörelsemönster. Dessa rörelsemönster genererar i aktivitetsknutpunkter (activity
space) som exempelvis skola, arbete (se Figur 1). Vägarna mellan dessa
aktivitetsknutpunkter består av färdvägar (awareness space) som individer vanligtvis
använder för att ta sig till vardagsaktiviteterna. Samhällsmiljöns utformning inverkar på
hur och när individer rör sig i ett samhälle där platser som skolor, arbetsplatser, och
nöjeslokaler kan vara mer utsatta för brottslig aktivitet. Flödet av människor är
exempelvis inte lika stort i centrum nattetid som dagtid och krogområden är mer
befolkade under helgdagar jämfört med under vardagar. Koncentration av individer på
skolområden eller arbetsplatser blir även högre under vissa dagar och vissa tider på
dygnet. Ofta begås brott på och i områden kring dessa aktivitetsknutpunkter.

Figur 1. The awareness and activity spaces of criminals av Frank et al., 2011 (SIMSOC
Consortium)
Brottsskapande platser kallas de områden som är särkilt brottsdrabbade på grund av
samhällsmiljöns utformning som lockar ett stort antal individer av andra anledningar än
någon brottslig motivation (Brantingham & Brantingham, 2008). Brottsskapande platser
kan exempelvis vara skolor, arbetsplatser eller krogmiljöer. Jämförs brottsmönster
mellan två samhällen har de oftast liknande mötesplatser, individerna har liknande
rörelsemönster och samma typer av områden är brottsintensiva. Brantingham och
Brantingham menar att den mest sannolika anledningen till att brott begås är när offret
och gärningspersonen har samma aktivitetsknutpunkter. Det finns även såkallade
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brottsattraherande platser som är särkilt brottsdrabbade på grund av att platsen eller
individer som befinner sig på platsen är attraherande för gärningspersonen.
Brottsattraherande platser varierar beroende på gärningspersonens mål och kan vara allt
från obevakade parkeringsplatser till områden där det finns potentiella brottsoffer.

Problemformulering
Tidigare

forskning

visar

på

vissa

nedåtgående

utvecklingstrender

avseende

ungdomsbrottsligheten i Sverige (Estrada, 1999; Svensson & Ring, 2007) men
forskning om både brottslighetens prevalens bland ungdomar (BRÅ, 2013:3;
Socialstyrelsen, 2013; Estrada & Granath, 2008; Socialstyrelsen, 2005) och risken för
dess långtgående konsekvenser för att både utsättas för och begå brott (Ring & Öberg,
2012:13; Ohlsson & Swärd, 1994; Nilsson & Estrada, 2011) har genererat i en
medvetenhet i samhället om vikten av att stävja brottsligheten bland ungdomar
(Hindberg, 2004; Nilsson & Estrada, 2011; BRÅ, 2005). Lagändringar (prop.
2013/14:1) och insatser har gjorts inom många aktörer i samhället (Socialstyrelsen,
2005). Trots allt är det fortfarande allt för många ungdomar som begår brott och en av
samhällets viktigaste uppgifter är att förebygga och motverka brottslighet bland
ungdomar (prop. 2013/14:1). Regeringen har därför angett i målen för år 2014 att
Sveriges Polismyndigheter ska verka för tidiga och tydliga åtgärder
ungdomsbrottslighet.

En

av

polisens

arbetsmetoder

för

att

mot

bekämpa

ungdomsbrottsligheten är att verka på områden som är brottsintensiva (RPS, november
2011:7). På uppdrag av Polismyndigheten i Dalarnas län görs därför en kartläggning
och undersökning av den integritetskränkande brottsligheten mellan ungdomar i
Dalarnas län i syfte att skapa underlag för det brottsförebyggande arbetet.
Syfte
Syftet

var

att,

utifrån

polisanmälningar,

kartlägga

och

undersöka

den

integritetskränkande brottsligheten av ungdomar, mot ungdomar i Dalarnas län under år
2012.
Frågeställningar


Hur skiljer sig brottskategorierna åt gällande antalet anmälda brott?



Hur skiljer sig kommunerna åt gällande inkomna anmälningar?
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Hur varierar anmälningsfrekvensen över det undersökta året?



Vilka typer av platser med hög brottsintensitet kan identifieras?

Metod
Material
Föreliggande undersökning är en kvantitativ registerstudie. Den kvantitativa ansatsen
bedömdes vara lämplig då syftet var att undersöka inkomna polisanmälningar för brott
mot person (se Appendix 1) (SFS 1962:700) mellan ungdomar i Dalarnas län under år
2012. Materialet basaeras på 194 polisanmälningar inhämtade från polisens
anmälningssystem Rationell Anmälningsrutin (RAR) som är polisens verktyg för
registrering av inkomna anmälningar. RAR innehåller information om brottsplats,
aktuell händelse, gärningsman, målsägande samt fritext med ytterligare information om
brottshändelsen. Kompletterande material inhämtades från Datoriserad Utredningsrutin
Tvångsmedel (DURTvå) där all information rörande eventuell brottsutredning om
brottsanmälan finns, exempelvis förhör.

Deltagare
Då undersökningen är ett uppdrag från Polismyndigheten i Dalarnas län var
urvalsgruppen bestämd i förväg. Urvalsgruppen bestod av barn och ungdomar från 7 till
17 år som enligt anmälan var målsägande eller misstänkt för ett integritetskränkande
brott. För att en anmälan skulle inkluderas i studien skulle både misstänkt och
målsägande i varje enskild anmälan vara födda under åren 1995 t.o.m. 2005 och vara
bosatta inom Dalarnas län. Samtliga deltagare är således födda mellan 1995-01-01 till
och med 2005-12-31. Det innebär att varje anmälning där misstänkt och/eller
målsägande varit under 7 år eller över 17 år exkluderats från studien. Vidare
exkluderades anmälningar där brottet begåtts utanför Dalarnas län, exempelvis om
brottet skett utomlands mellan två individer bosatta i Dalarna.

Avgränsningen för åldersspannet görs med anledning av brottskodernas uppbyggnad.
Vid registrering av anmälan för brott mot person finns inom de vanligaste brotten
åldersindelningarna 0 till 6 år, 7 till 14 år, 15 till 17 år, och 18 år eller över på
målsägande (se Appendix 2). Motivet till åldersindelningarna för 0 till 6-åringar är att
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individer inom detta åldersspann betraktas som barn (statistiker på BRÅ, personlig
kommunikation, 22 april, 2014). Ålderspannet 7 till 14 används då den lägre gränsen
ses som den ålder då individer vanligtvis börjar skolan och den övre gränsen är det år
innan individer blir straffmyndiga enligt svensk lag. Den övre gränsen för åldersspannet
15 till 17 år har gjorts för att personer betraktas som underårig fram till 18 års ålder
enligt svensk lag. Dessa indelningar görs på grund av kodsystemet som är gällande
vilket begränsar mer specifika åldersindelningar, såsom en kod för varje ålder på
målsägande. Dessa uppdelningar betraktas ha gjorts utifrån ett allmängiltigt perspektiv.
Av det totala antalet anmälningar (194) var det 236 misstänkta ungdomar med
medelåldern 14.88 och medianåldern 15 (SD = 2.11; Range = 8 – 17) varav 34 (14.4%)
var tjejer och 202 (85.6%) var killar. Antal ungdomar som var målsägande var 216
stycken med medelåldern 14.06 och medianåldern 15 (SD = 2.50; Range = 7 – 17) varav
94 (43.3%) var tjejer och 122 (56.2%) var killar. Det var en signifikant skillnad mellan
gruppernas medelålder (t (421,94) = 3.74, p = .000), misstänka ungdomar var
signifikant äldre än ungdomarna som var målsägande.

Procedur
Datainsamlingen skedde hos Polismyndigheten i Dalarna under perioderna 2013-09-16
till och med 2013-10-25 respektive 2014-02-19 till och med 2014-02-28.
Anmälningarna inhämtades genom slagning i RAR för perioden 2012-01-01 till och
med 2012-12-31 utifrån brottskoder för brott i tredje till sjunde kapitlet brottsbalken
som innefattar brott mot person (SFS 1962:700). Kompletterande uppgiftsinhämtning
skedde i DURTvå för de anmälningar som saknade information önskvärd för studiens
syfte. Ofullständig information i RAR handlade oftast om relation mellan misstänkt och
målsägande vilket gick att utläsa från DURTvå i alla ofullständiga anmälningar förutom
en. Inom visa brottskategorier var kodernas nummer i följd, exempelvis 9309-9324 för
misshandel, vilket innebar att en slagning gjordes för flera brottskoder samtidigt (se
Appendix 2 för brottkategorier och tillhörande brottskoder). Vissa brottskoder ändrades
vid årsskiftet 2011 – 2012, för att säkerställa att alla avsedda anmälningar under aktuellt
år inkluderas i undersökningen gjordes slagning med två brottskoder för samma
brottskategori.
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Slagningarna av samtliga brottskoder resulterade i 1191 anmälningar. En manuell
genomgång av varje anmälan resulterade i sammanlagt 215 anmälningar där både
målsägande och misstänkt var från 7 till 17 år, vilka skrevs ut löpande under
genomgången av anmälningarna i RAR. Då slagning gjordes efter brottskategorier
innebar det att anmälningar som innefattade fler än ett brott förekom vid flera
slagningar. Av de 215 anmälningarna var det 21 stycken dubbletter vilket innebar 194
unika anmälningar som senare kodades in i SPSS. För att finna dubbletterna upprättades
ett excel-dokument där varje anmälan med dess ID-nummer, skapat för studien, och
diarienummer skrevs in. För varje ny anmälan som kodades in i SPSS gjordes en första
sökning i excel-dokumentet utifrån varje anmälans unika diarienummer.

Kodning
Utskrivna anmälningar kodades in manuellt i statistikprogrammet Statistical Package
for the Social Sciences [SPSS] (Pallant, 2013). Kodschemat som användes för att koda
in material från anmälningarna konstruerades för studien (se Appendix 3). Material som
kodades in var: ID-nummer, brottskategori, kommun i Dalarnas län där brottet skett,
brottsplats, och månad för brottshändelsen. De bakgrundsvariabler som kodades in var
ålder och kön på misstänkt och målsägande. I de anmälningar där det förekom flera
brott eller flera målsägande och/eller misstänkta kodades samtliga brott och deltagare in
i SPSS. En anmälan med en målsägande och två misstänkta räknades sålunda som två
misstänkta, vilket innebär att antalet brott och deltagare är fler än antalet
polisanmälningar i resultatet. Efter avslutad inkodning kontrollerades varje enskild
anmälan mot informationen för anmälans unika ID-nummer i SPSS för att minimera
risken för felkodningar. Andelen av anmälningarna där det inte framgick typ av
brottsplats för brottet var 0.5% (n = 1). Det var även 1% (n = 2) av anmälningarna där
månad för då brottshändelsen inträffade inte framgick.

Statistisk analys
Analysen genomfördes med statistikprogrammet SPSS. Materialet består av
nominaldata och till viss del kvotdata (ålder). Nominaldata innebär att variabelvärdena
endast kan grupperas och namnges medan kvotdata innebär att variabelvärdena har lika
stora steg och en absolut nollpunkt (Pagano, 2011). Chi-två [χ2] användes för den
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statistiska analysen med signifikansnivån P ≤ .05. χ2 bygger på en jämförelse mellan
det observerade värdet och det förväntade värdet vilket är lämpligt för att testa
signifikanta skillnader på nominalnivå. χ2-test användes för att jämföra anmälda brott
indelat i våldsbrott respektive icke-våldsbrott. χ2-test användes även för att jämföra
antal inkomna polisanmälningar i kommungrupperna. Dessutom användes χ2-test för att
jämföra förekomst av typ av brottsplats och för att undersöka skillnader i
anmälningsfrekvens mellan årstiderna. För att undersöka skillnader i medelålder mellan
målsägande och misstänka användes oberoende Student´s t-test (Pallant, 2013).

Forskningsetiska överväganden
Enligt offentlighets- och sekretesslagen [OSL] har tillstånd givits från berörd myndighet
att överlämna sekretessbelagda uppgifter i forskningssammanhang (SFS 2009:400). Ett
sekretessavtal som innebär tystnadsplikt skrevs under innan åtkomst gavs till de
sekretessbelagda handlingarna. Sekretessavtal upprättades under hösten 2013 då
materialinsamlingen för studien genomfördes. Alla utskrivna anmälningar förvarades
inlåst i ett rum i polishuset utan tillgång för obehöriga. Våren 2014 skrevs även ett
sekretessförbehåll innan bearbetning av materialet påbörjades. Vid inkodning av
anmälningarna

i

dataprogrammet

identifieringsnummer.

Personnummer

SPSS

gavs

varje

anmälan

eller

annan

information

som

ett

unikt

riskerade

identifiering av deltagarna kodades därför inte in i dataprogrammet. Detta förfarande
innebar att ingen data som riskerade att identifiera enskild deltagare kodades in i
dataprogrammet. Eftersom undersökningen består av information från existerande
myndighetsregister och myndighetens tillstånd givits behöver ej samtycke efterfrågas av
deltagarna (Vetenskapsrådet [VR], 2002). Alla uppgifter som riskerar identifiering av
deltagare kommer att exkluderas. För att garantera konfidentialiteten har, förutom
sexuellt ofredande och våldtäkt, alla anmälningarna inom kategorin sexualbrott slagits
ihop vid redovisningen av data då anmälningarna för dessa brottskategorier var få till
antalet under undersökningsperioden. Insamlad data kommer endast användas till detta
forskningsändamål i enlighet med nyttjandekravet.

Resultat
Förekomst av brottstyp
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Under den undersökta perioden (2012-01-01 till och med 2012-12-31) har totalt 194
polisanmälningar för integritetskränkande brott mellan ungdomar inkommit till
polismyndigheten i Dalarnas län där målsägande och misstänkt varit i åldrarna 7 till 17
år. För att se förekomsten av ungdomar i de olika åldrarna gjordes en gruppindelningar i
åldrarna 7 till 12 år och 13 till 17 år för målsägande. För misstänkta gjordes
indelningarna 8 till 12 år och 13 till 17 år då ingen misstänkt 7-åring förekom i
anmälningarna. Antal målsägande i åldersgruppen 7 till 12 år var 46 stycken och antal
målsägande i åldersgruppen 13 till 17 år var 170 stycken. Antal misstänkta i
åldersgruppen 8 till 12 år var 32 stycken och i åldersgruppen 13 till 17 år var det 204
stycken misstänka.
Av de 194 anmälningarna var det 22 anmälningar där brottsmisstanke för två brott
förekom och tre anmälningar där brottsmisstanke för tre brott förekom. Totalt inkom
222 anmälda brott under år 2012. Majoriteten av brotten gällde misstanke om
misshandel 52.3% (n = 116) varav 2.3% (n = 5) gällde grov misshandel. Olaga hot
förekom i 24.3% (n = 54) av anmälningarna och ofredande i 9.5% (n = 21).
Sexualbrotten förekom i 10.9% (n = 24) av anmälningarna vilka redovisas tillsammans
av etiska skäl. Ärekränkningsbrotten innefattade förtal och förolämpning vilka förekom
i 2.3% (n = 5) av anmälningarna. Grov fridskränkning förekom i 0.9% (n = 2) av
anmälningarna.
En undersökning gjordes om brottskategorierna våldsbrott och brott som inte innefattar
våld skiljer sig åt i förekomst av antal anmälda brott. I kategorin våldsbrott inkluderas
misshandel, grov misshandel och våldtäkt (BRÅ, 2006:1). Anmälningarna om grov
fridskränkning innefattade misstanke om våld mot målsägande vilket gör att även denna
brottstyp inkluderas i kategorin våldsbrott. Brottstyper som inkluderas i kategorin ickevåldsbrott är ofredande, olaga hot, ärekränkningsbrott samt sexuellt ofredande och
övriga sexualbrott. Av Tabell 1 framgår att det finns en signifikant skillnad mellan antal
anmälda våldsbrott och brott som inte innefattar våld. Det var signifikant fler
anmälningar som innefattade någon form av våld mot målsägande jämfört med anmälda
brott som inte inkluderade våld mot målsägande.
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Tabell 1.
Statistiska skillnader mellan anmälda brott indelat i våldsbrott respektive icke-våldsbrott
inkomna till Polismyndigheten i Dalarnas län år 2012 (N = 222).
Anmälda brott
n

%

Brottskategorier
Våldsbrotta
Icke-våldsbrottb

130

58.6

92

41.4

df

χ2

P

1

6.50

.011

Not:
a
Misshandel, grov misshandel, våldtäkt och grov fridkränkning.
b
Ofredande, olaga hot, sexuellt ofredande övriga sexualbrott och ärekränkningsbrott.

Inkomna anmälningar fördelat över kommunerna
I Tabell 2 presenteras fördelningen av inkomna anmälningar för respektive kommun i
Dalarnas län. Majoriteten av anmälningarna har inkommit till kommunerna Falun och
Borlänge vilket skiljer sig från kommunerna Älvdalen, Orsa och Vansbro där
sammanlagt 10 polisanmälningar inkommit om integritetskränkande brott mellan
ungdomar med identifierad ålder för målsägande och misstänkt. Falun och Borlänge är
de två kommuner med störst befolkningsmängd av Dalarnas kommuner med över 6 000
ungdomar i respektive kommun, jämfört med kommunerna Älvdalen, Orsa, och
Vansbro där under 1 000 ungdomar var bosatta i respektive kommun. Med anledning av
det låga antalet inkomna polisanmälningar i 10 av Dalarnas 15 kommuner görs en
indelning av kommunerna i tre grupper, dels för att kunna göra analyser och dels för att
undvika detaljerad redovisning av inkomna polisanmälningar för kommuner med ett
fåtal inkomna anmälningar. Indelningen baseras på antalet ungdomar från 7 till 17 år
som var folkbokförda i respektive kommun år 2012 (se Tabell 5, Appendix 4) (SCB).
Fördelningen

görs

efter

befolkningsmängd,

små

kommuner

inkluderar

en

befolkningsmängd på upp till 1 500, medelstora kommuner inkluderar över 1 500 och
upp till 3 000, och stora kommuner inkluderar kommuner med över 3 000 i
befolkningsmängd.
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Tabell 2.
Inkomna polisanmälningar till respektive kommun i Dalarnas län under år
2012.
Inkomna anmälningar
Kommun

N

%

Avesta

9

4.6

Borlänge

54

27.8

Falun

44

22.7

Gagnef

10

5.2

Hedemora

16

8.2

Ludvika

17

8.8

Leksand

2

1.0

Malung/Sälen

7

3.6

Mora

9

4.6

Orsa

7

3.6

Rättvik

2

1.0

Säter

9

4.6

Smedjebacken

5

2.6

Vansbro

2

1.0

Älvdalen

1

0.5

194

100

Total

Av Tabell 3 framgår att det var en signifikant skillnad i andelen inkomna anmälningar i
kommungrupperna. Fler anmälningar inkom i gruppen stora kommuner jämfört med
grupperna med de medelstora och små kommunerna. Det fanns en signifikant skillnad
mellan grupperna stora och små kommuner (χ2 (1) = 20.83, p = .000) och mellan
grupperna stora och medelstora kommuner (χ2 (1) = 1.24, p = .000). Skillnaden mellan
små och medelstora kommungrupper var inte signifikant (χ2 (1) = 1.24, p = .26).
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Tabell 3.
Statistiska skillnader mellan kommungrupperna för inkomna polisanmälningar i Dalarnas
län år 2012 (N = 194).
Inkomna anmälningar
N

%

Kommungrupper
Stora kommunera

97

50.0

Medelstora kommunerb

54

27.8

43

22.2

c

Små kommuner

χ2

df

p

25.18

2

.000

Not:
a
Falun, Borlänge.
b
Ludvika, Avesta, Mora, Leksand, Hedemora.
c
Gagnef, Säter, Smedjebacken, Malung/Sälen, Rättvik, Älvdalen, Orsa, Vansbro.

Fördelning av inkomna anmälningar över året
Figur 2.
Månadsvis fördelning av inkomna anmälningar till Polismyndigheten i Dalarnas län
under år 2012* (n = 185), i siffror.
25
20
15
10
5
0

Not: * Sju anmälningar gällde brott som sträckte sig över en längre tidsperiod än en månad.

Av Figur 2 framgår att ett mindre antal anmälningar inkom under sommarmånaderna.
Uppdelningar har gjorts utifrån den månad då specifik säsong börjar. Under
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höstmånaderna (september, oktober, och november) inkom 27.9% (n = 62) av
anmälningar jämfört med exempelvis sommarmånaderna (juni, juli, och augusti) då
16.2% (n = 36) av alla anmälningar inkom. Under vinter- (december, januari, och
februari) och vårmånaderna (mars, april, och maj) inkom 19.8% (n = 44) respektive
19.4% (n = 43) av anmälningar. En χ2-analys visade att det var en signifikant skillnad
mellan årstiderna i anmälningsfrekvensen (χ2 (3) = 7.973, p = .047). Det fanns en
signifikant skillnad i andelen inkomna anmälningar mellan höst- och sommarmånaderna
(χ2 (1) = 6.898, p = .009) där fler anmälningar inkom under hösten, däremot var
skillnaden mellan höst- och vintermånaderna (χ2 (1) = 3.057, p = .080) och höst- och
vårmånaderna (χ2 (1) = 3.438, p = .064) inte signifikant. Skillnaden mellan vinter- och
sommarmånaderna (χ2 (1) = .800, p = .371) och vinter- och vårmånaderna (χ2 (1) =
0.11, p = .915) var inte signifikant. Ingen signifikant skillnad påvisades heller mellan
sommar- och vårmånaderna (χ2 (1) = 0.620, p = .431).

Förekomst av brottsplats i anmälningarna
Tabell 4.
Statistiska skillnader mellan typ av brottsplats enligt polisanmälningarna inkomna till
Polismyndigheten Dalarnas län år 2012 (n = 193).
Inkomna anmälningar
n

%

Brottsplats
Skolområdea

69

35.6

58

29.9

Migrationsboende/behandlingshem

18

9.3

Hos målsägande/misstänkt

21

10.8

Via telefon/internet

18

9.3

9

4.6

Offentlig plats

b

Övriga områdenc

χ2

df

p

95.96

5

.000

Not:
a
På skola eller i anslutning till skola
b
Gata, torg, butiker, disco, fritidsgård, idrottsplats.
c
Skogsområde, festivalområde.

20

Av Tabell 4 framgår att det fanns en signifikant skillnad i förekomsten av typ av
brottsplats i inkomna anmälningar, där det inkom fler anmälningar om brott på
skolområde och offentlig plats jämfört med övriga typer av brottsplatser. I skolområde
inkluderas anmälningar om brott som skett på skola eller i anslutning till skola,
offentliga platser inkluderar anmälningar om brott som skett på gata, torg, butiker,
disco, fritidsgård, eller idrottsplats. Av samtliga inkomna anmälningar med definierad
brottsplats (n = 193) var det 65.5% (n = 127) av dessa som gällde brott som inträffat på
skolområden eller offentliga plats. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan
brottsplatserna migrationsboende, hemma hos målsägande eller misstänkt och brott som
skett via internet eller telefon (χ2 (2) = .32, p = .854). Antal anmälningar om brott som
skett på skolområde och anmälningar om brott som skett på offentlig plats skiljde sig
signifikant från antalet brott som skett på övriga typer av brottsplatser (χ2 (3) = 59.71, p
= .000) respektive (χ2 (3) = 39.89, p = .000). En jämförelse mellan kommungruppera
för de mest förekommande typerna av brottsplatser visar att gruppen med små
kommuner förekom skolområde i 37.2% (n = 16) av polisanmälningar. I gruppen med
medelstora kommuner var andelen anmälningar om brott på skolområde 45.3 % (n =
24) och för gruppen med stora kommuner var andelen anmälningar för brott på
skolområde 29.9% (n = 29). Andelen anmälningar som innefattade offentlig plats som
brottsplats var i gruppen för små kommuner 32.6% (n = 14). I gruppen med medelstora
kommuner förekom brottsplatsen offentlig plats i 20.8% (n = 11) av anmälningarna och
för gruppen med stora kommuner hade 34.0% (n = 33) av brotten skett på offentlig
plats. För brottsplatsen hemma hos målsägande eller misstänkt var andelen anmälningar
med denna typ av brottsplats inom respektive kommungrupp mellan 9% och 12% (11
inkomna anmälningar till stora kommuner och 5 för små respektive medelstora).
För gruppen stora kommuner var andelen inkomna polisanmälningar med brottsplatsen
migrationsboende eller behandlingshem 8.2% (n = 8). Anmälningar med brottsplatsen
migrationsboende eller behandlingshem för gruppen med medelstora kommuner var
13.2% (n = 7), motsvarande andel för gruppen med små kommuner var 7.0% (n = 3).
Anmälningar om brott som skett över internet eller via telefon förekom i 12.4% (n = 12)
av anmälningarna för gruppen med stora kommuner där motsvarande andel för
medelstora kommuner och små kommuner var 7.5% (n = 5) respektive 4.7% (n = 2).
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Diskussion
Syftet med undersökningen var att kartlägga och undersöka den integritetskränkande
brottsligheten mellan ungdomar i Dalarnas län baserat på inkomna polisanmälningar
under år 2012. Mer specifikt undersöka om det går att utskilja mönster i brottsligheten
mellan ungdomar genom att tolka resultatet utifrån brottsmönsterteorin. Resultatet av de
totalt 194 inkomna anmälningarna indikerar att vissa mönster går att urskilja i
brottsligheten mellan ungdomar. Över hälften av alla inkomna anmälningar gällde
misstanke om misshandel (52.3%) vilket överensstämmer med tidigare undersökning i
Dalarnas län där misshandel (inklusive grov) förekom i 47% av anmälningarna
(Sackemark, 2008, se även BRÅ, 2013). Det var en signifikant skillnad mellan andelen
inkomna anmälningar som innefattade misstanke om våldsbrott och som innefattade
misstanke om icke-våldbrott. Fler anmälningar innefattade misstanke om våld jämfört
med anmälningar om brott som inte innefattade våld.
Att

både

resultatet

och

tidigare

forskning

visar

att

majoriteten

av

de

integritetskränkande brotten mellan ungdomar utgörs av någon form av våldsbrott
istället för exempelvis olaga hot kan tyckas förvånande då olaga hot kan antas vara mer
förekommande. En förklaring till fördelningen av anmälda våldsbrott och ickevåldsbrott kan vara det BRÅ (2006:1) anger, att grövre brott anmäls i större
utsträckning än lindrigare former av brott. En jämförelse kan därför ge en skev bild av
förekomsten av den faktiska brottsligheten.

Även resultat från ungdomars

självrapporterade utsatthet visar även att de utsätts för våldsbrott i större utsträckning
jämfört med utsatthet för brott som inte innefattar våld (BRÅ, 2013:13).
En ytterligare förklaring till den större andelen våldsbrott kan vara BRÅs (2013:13)
tolkning, att hot som framkallat allvarlig rädsla och resulterar i en anmälan kan vara
mindre förekommande jämfört med om det uppstår situationer där någon typ av våld
uppstått mellan ungdomar. Framförallt då det är vanligt att ungdomarna känner varandra
sedan förut och oftast går i samma skola (Zaykowski & Gunter, 2012; BRÅ, 2013:13).
Av resultatet framkom att över hälften av alla anmälningar inkom till Falun och
Borlänge kommun. Den tidigare kartläggningen i Dalarna visar liknande resultat med
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46% av anmälningarna som inkom i Falun och Borlänge kommun (Sackemark, 2008).
En jämförelse mellan medelstora och små kommuner visade att något fler anmälningar
inkom i gruppen med medelstora kommuner trots att den inkluderade färre antal
kommuner, dock var skillnaden inte signifikant. Fördelning av antal anmälningar
mellan kommunerna är i likhet med forskning från USA som visar att antalet brott som
registrerats av skolor varierade beroende på vilken typ av område skolan fanns i (Robers
et al., 2010). Av skolor i stadskärnor var det 36% av dessa som anmälde 20 eller fler
våldshändelser mellan åren 2007 och 2008 jämfört med skolor i förorter där
motsvarande siffra var 24%. Skolor på landsbygder stod för den lägsta andelen
anmälningar med 14% av skolorna som anmälde 20 eller våldshändelser. Även
forskning på skillnader i våldsbrottsnivå mellan Sveriges län visade att desto mer
tätbefolkat ett län var desto högre våldsbrottsnivå hade länet (Eriksson & Estradas,
2007:30). Wikström (1995) har även konstaterat att den höga förekomsten av
ungdomsbrottsligheten i Stockholms centrum till stor del berodde på den höga
koncentrationen av ungdomar i området.
Det höga antalet inkomna anmälningar i Borlänge och Falun kommun kan förklaras
med att fler ungdomar är bosatta där jämfört med resterande kommuner i Dalarna län
(SCB). Ett större flöde av individer och fler tillfällen för ungdomar att träffas skapar en
högre koncentration av ungdomar inom ett avgränsat område vilket genererar i fler
brottstillfällen (Brantingham & Brantingham, 2008). Även Eriksson och Estrada
(2007:30) förklarar att risken för att brottshändelser ska inträffa ökar desto större utbud
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ungdomsbrottsligheten i Falun och Borlänge är högre jämfört med resterande
kommuner i Dalarnas län. Att ungdomsbrottsligheten är högre desto fler bosatta
ungdomar som är bosatta i en kommun kan även förklara varför fler anmälningar inkom
till medelstora kommunerna jämfört med de små kommunerna.

Det stora resultatet i studien var att skillnaden var signifikant i typ av brottsplats enligt
anmälningarna. Anmälningar om brott på skolområden och offentliga platser var fler
jämfört med anmälningar om brott på övriga typer av brottsplatser. Brott på skolområde
förekom i 35.6% av anmälningarna och brott på offentlig plats förekom i 29.9% av
anmälningarna. Det ska poängteras att offentlig plats innefattade gata, torg, butiker,
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disco, fritidsgård, och idrottsplats. Resultatet är enigt med tidigare kartläggning i
Dalarna där 33% av anmälningarna innefattade brott på skolområde och 30% av
anmälningarna gällde brott på offentlig plats (Sackemark, 2008). Tidigare forskning
baserat på brottsstatistik visade att ungdomar vanligtvis utsattes för våld i skolmiljö
jämfört med äldre som oftare utsattes för våld i offentlig miljö (RPS, november,
2011:7). Andra forskningsresultat visar att de mest förekommande områdena för brott
mellan vuxna var områden med hög täthet av barer och klubbar (Cusimano, Marshall,
Rinner, Jiang & Chipman, 2010), vilket indikerar att brottsmönstret bland ungdomar
skiljer sig från brottsmönstret bland vuxna.

En förklaring till den höga andelen anmälningar om brott på skolområden kan vara att
skolans förmåga att upptäckta och benägenhet att polisanmäla brottshändelser är
förhållandevis hög. Sannolikheten för att en brottshändelse ska anmälas om den sker i
skolmiljö kan vara större jämfört med om en brottshändelse inträffar på exempelvis
offentlig plats. De flesta skolor har sedan början på 2000-talet även som policy att
polisanmäla våldshändelser (Socialstyrelsen, 2005) och samarbetet mellan polisen och
skolan har ökat (Sarnecki, 2003) vilket även kan göra att fler skolor väljer att anmäla en
brottshändelse. Dock visar även ungdomars självrapporterade utsatthet att majoriteten
av brottsligheten inträffar på skolområden. Fyrtiofem procent uppgav skolan eller
skolgården som platsen där de blivit utsatt för någon typ av brott (BRÅ, 2013:3).
Ytterligare resultat baserat på ungdomars självrapporterade utsatthet visar att ungdomar
vanligtvis utsätts för våld i skolmiljö jämfört med äldre som i större utsträckning hade
uppgett att de utsatts för våld i offentlig miljö (Robers et al., 2010).

Då resultat från både anmälningsstatistik och självrapporterad utsatthet visar på hög
förekomst av brott på skolområden är en sannolik förklaring att skolor är en gemensam
aktivitetsknutpunkt för ungdomarna. Tolkningen är i enighet med brottsmönsterteorins
(Brantingham & Brantingham, 2008) förklaring till varför det förekommer hög
brottslighet inom ett avgränsat område. När ett stort antal ungdomar har liknande
rörelsemönster skapas en hög koncentration av ungdomar inom ett område under vissa
dagar och vissa tider på dygnet. Skolor kan därför generellt sett ses som en
brottsskapande plats då skolan lockar ett stort antal individer med andra anledningar än
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att begå brott.

Tolkningen kan även förklara varför brottsmönstret mellan ungdomar och vuxna skiljer
sig åt (Robers et al., 2010; Cusimano et al., 2010; RPS, november, 2011:7) och att
kommungrupperna liknar varandra vad gäller vanligaste brottsplatsen mellan ungdomar.
Kommungrupperna inkomna anmälningar visade att brottsdrabbade områden är
samstämmiga mellan dem. Andelen inkomna anmälningar om brott på skolområdet var
37.2% för små kommuner, för medelstora 45.3 %, och för stora kommuner 29.9%. För
offentlig plats var motsvarande andel 32.6%, 20.8%, och 34.0%. Dessa samstämmiga
resultat mellan kommunerna kan förklaras av brottsmönsterteorin som menar att olika
samhällens brottsmönster ofta liknar varandra på grund av individers liknande
rörelsemönster och samma typer av geografiska struktur (Brantingham & Brantingham,
2008). Kommunernas typiska aktivitetsknutpunkter för ungdomarna och deras liknande
rörelsemönster kan förklara varför brottsmönstret mellan kommungrupperna är
samstämmiga. Detta indikerar även att mängden ungdomar bosatta i en kommun inte
inverkar på typ av brottsplats som är mest förekommande för brott mellan ungdomar.

Det andra stora resultatet i studien var att inkomna anmälningar under sommar- och
höstmånaderna skiljde sig åt signifikant. Anmälningsfrekvensen var lägre under
sommarmånaderna med 16.2% jämfört med 27.9% under höstmånaderna. Även tidigare
forskning som baserats på polisanmälningar (Sackemark, 2008; BRÅ, 2013) visar
liknande mönster. Exempelvis visar BRÅs (2013) sammanställning av statistik att antal
anmälningar om misshandel, olaga hot och ofredande mot ungdomar minskade under
sommarmånaderna. Motsvarande forskning som gjorts på vuxna visar istället att
brottsligheten ökar under sommaren. Resultat baserat på akutmottagningar och
brottsstatistik över en 3-års period visar att brottsfrekvensen var högst under
sommarmånaderna med dubbelt så många brottshändelser som skedde på nätterna under
helgdagar (Belli et al., 2012).

En förklaring till den låga andelen anmälningar under sommarmånaderna kan tolkas
som att skolan har en god förmåga att anmäla brott och sannolikheten för att en
brottshändelse ska anmälas under sommartid när ungdomar har skolov är därför lägre
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jämfört med under resten av året. Dock visar även resultat från självrapporterad
utsatthet samma mönster att en lägre andel ungdomar uppgav att de utsätts för brott
under sommarmånaderna (Carbone-Lopez, & Lauritsen, 2013). Variationen i
anmälningsfrekvensen indikerar att antal brottshändelser mellan ungdomar minskar
under sommartid då de vanligtvis inte går i skolan och inte möts i samma utsträckning
som under skolterminerna. Enligt brottsmönsterteorin ökar sannolikheten för att offrets
och gärningspersonens aktivitetsknutpunkter möts när koncentrationen av ungdomar är
hög inom ett avgränsat område under samma tid (Brantingham & Brantingham, 2008).
Detta indikerar att risken för ungdomar att utsättas för brott är högre under skoltid,
vilket styrker resultatet om att skolor är platser med hög brottsintensitet.

Anmärkningsvärt var att anmälningsfrekvensen under höstmånaderna (27.9%) även var
högre jämfört med vintermånaderna (19.8%) och vårmånaderna (19.4%). Tidigare
studie gjord i Dalarna visar liknande resultat där september och oktober månad stod för
cirka 33% av alla inkomna anmälningar under året (Sackemark, 2008). Det kan tolkas
som att anmälningsbenägenheten tenderar att öka under denna period jämfört med
övriga månader på året under. Dock visar även ungdomars självrapporterade utsatthet
visar på en ökning under höstmånaderna (Carbone-Lopez & Lauritsen, 2013), vilket
talar emot att det enbart är en variation i anmälningsbenägenheten.

Att både den anmälda brottsligheten och den självrapporterade utsattheten för brott
tenderar att öka under hösten indikerar det på en ökad brottslighet mellan ungdomar
under hösten. En rimlig förklaring skulle kunna vara att höstterminen till skillnad från
övriga terminsstarter innebär att nya elever börjar och andra elever återkommer efter en
längre tids skollov. Då skolor, förutom att betraktas som brottskapande platser på grund
av mängden ungdomar med samma rutinaktivitet, även kan betraktas som en form av
brottsattraherande plats. Enligt brottsmönsterteorin innebär det en förekomst av
potentiella gärningspersoner som ser skolan som en plats med potentiella brottsoffer
(Brantingham & Brantingham, 2008). Enligt Brantingham och Brantingham är de mest
förekommande områden som gärningspersonen begår brott i de områden som personen
är mest bekanta med och spenderar större delen av vardagen. Även Carbone-Lopez och
Lauritsen (2013) konstaterade att ungdomar utsätts för ett större antal potentiella
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gärningspersoner i skolan jämfört med utanför skolområden. Terminsstarten på hösten
skulle därför kunna innebära en högre förekomst av nya potentiella brottsoffer jämfört
med andra terminsstarter.

Resultat från BRÅs skolundersökning (2013:3) visar även en samvariation mellan mer
brottsbelastade ungdomar och en tillåtande attityd till brott. Hos denna grupp är skolk
och ett lägre intresse för skolan i regel mer framträdande än bland ungdomar generellt
sett. Dessa resultat tillsammans med brottsmönsterteorin stärker antagandet om att
skolor kan ses som brottsattraherande platser vid förekomst av ungdomar med en
tillåtande attityd till brott och ett lägre intresse för skolan som motiveras av att gå till
skolan på grund av dess förekomst av potentiella brottsoffer.

En annan möjlig förklaring till att anmälningsfrekvensen tenderar att öka under
höstmånaderna är det Carbone-Lopez och Lauritsen (2013) föreslår, att höstterminens
start innebär att sociala nätverk ska etableras och elever ska återanpassa sig till skolans
restriktioner och regler efter sommarlovet. Många elever kan även tänkas vara
omotiverade efter en längre tids uppehåll från skolan. Dessa faktorer kan skapa en
turbulent och orolig tillvaro i skolan vilket i sin tur skulle kunna öka risken för att
brottshändelser ska ske. Dessa förklaringar ligger dock utanför brottsmönsterteorins
förmåga att förklara brottslighetens uppkomst.

Sammantaget visar resultatet tillsammans med tidigare forskning på en hög
brottsintensitet i skolmiljö (se exempelvis Weinehall, 1999; Socialstyrelsen, 2005; Ring
& Öberg, 2012:13) och att skolor kan ses som både brottsskapande och
brottsattraherande platser (Brantingham & Brantingham, 2008; Carbone-Lopez &
Lauritsen, 2013; BRÅ, 2013:3). Vidare visas indikationer på att brottsligheten är högre
under hösten och lägre under sommaren (Sackemark, 2008; Robers et al., 2010; BRÅ,
2013; Carbone-Lopez & Lauritsen, 2013). Resultaten visar på vikten av att rikta
brottsförebyggande insatser mot skolor.

Det pågående samarbetet mellan socialtjänst, polis och skolor bör fortsätta utvecklas då
det är dessa aktörer som möter ungdomar och kan identifiera de som begår eller riskerar
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att begå brott och sätta in samordnade åtgärder (prop. 2013/14:1). Dels för att det
fortfarande är allt för många ungdomar som begår brott (BRÅ, 2013:3; Socialstyrelsen,
2013; Om ungdomsbrott, 2013; Estrada & Granath, 2008; Socialstyrelsen, 2005) och
dels på grund av att brottsliga gärningar är en riskfaktor för att hamna i en långvarig
brottslighet (Ring & Öberg, 2012:13) samt att själv utsättas för brott (Zaykowski &
Gunter, 2013; Fagan, 2003).

Forskning visar att attityder och värderingar påverkar brottsbenägenhet hos ungdomar
(BRÅ, 2013:3). Ett bra sätt att förebygga ungdomsbrottsligheten vore därför att arbeta
med social brottsprevention som syftar till att påverka attityden hos potentiella
gärningspersoner (Lab, 2014). Att inom olika arenor påverka ungdomars grundläggande
attityder och värderingar till hur de ska förhålla sig till andra ungdomar. Lindgren,
Pettersson, och Hägglunds (2004) förslag om skolan som en brottsfri zon är att
diskutera och praktisera konflikthantering och krishantering utifrån elevernas och
lärarnas situation i den aktuella skolan. Ett förslag skulle därför vara att införa lektioner
inriktade på att förebygga våld. Skolbaserade interventionsprogram där ungdomarna
fick träna i att känna igen och reglera känslor, kommunicera med andra samt öva
konflikthantering har visat sig minska ungdomsvåldet (Fagan & Catalano, 2012). Denna
form av interventioner torde vara effektiv då våldshandlingar ofta inträffar när individer
är stressade och upplever sig inte har förmågan att lösa konflikter (Akintomide &
Omoyemiju, 2011). Ett bra komplement till dessa typer av lektioner är att utöka
föreläsningar av polisen i skolor för att påverka ungdomars attityder och värderingar
från olika aktörer i samhället.

För att motverka och förebygga den höga brottsintensiteten på skolor skulle även
situationell brottsprevention vara en lämplig åtgärd då den visat på en reducering av
brottsligheten vid applicering på specifika platser med brottsproblem (Andresen &
Malleson, 2011). Situationell brottsprevention syftar till att minska antal brottstillfällen
genom att förändra förhållanden i miljön. Då skolan som aktivitetsknutpunkt inverkar
på att brottshändelser uppstår skulle förändringar i skolmiljön kunna minska risken för
brottslighet mellan ungdomar i skolan (Brantingham & Brantingham, 2008). En åtgärd
skulle kunna vara att minska antal elever i varje klass för att utöka den sociala
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kontrollen av lärare. Mindre klasser skulle även kunna bidra till en lugnare miljö och
därmed minska risken för att tumult uppstår mellan ungdomar. Detta stöds av Robers et
al. (2010) studie där resultatet visade att brottsanmälningar från skolorna i stadsmiljö
med ett större antal ungdomar var högre jämfört med anmälningar om brott från skolor
på landsbygder där ett mindre antal elever gick.

Slutligen bör även föräldrarnas ansvar belysas i det gemensamma vuxenansvaret för att
motverka ungdomsbrottsligheten. I en meta-analys med studier som undersökte
sambandet mellan föräldraskap och ungdomars brottslighet framkom det att föräldrar
med bristande engagemang, stöd och kunskap om deras barns liv ökade risken för
brottsliga handlingar hos ungdomarna. (Hoeve, et al., 2009). Sambandet med brottsligt
beteende var starkare i de familjer där ungdomarna var i skolåldern och yngre tonåren,
vilket betonar vikten av brottsförebyggande åtgärder tidigt i livet.

Styrkor och begränsningar
Då undersökningen baseras på polisanmälningar är det viktigt att poängtera att det är
den anmälda och inte den faktiska brottsligheten som undersökts (BRÅ, 2006:1).
Materialet har därför kompletterats med tidigare forskning om ungdomars
självrapporterade utsatthet för att belysa ungdomsbrottsligheten från olika källor med
målet att stärka trovärdigheten i resultatet. Tillvägagångssättet i studien sker även på
liknande sätt som tidigare undersökningar, exempelvis studier genomförda av BRÅ
(2013). Bifogat kodschema gör det möjligt att replikera undersökningen samt jämföra
resultatet med andra läns motsvarande anmälningsstatistik.

En begränsning med denna totalundersökning är att den baseras på anmälda brott och
detta är en form av sekundärdata (Olsson & Sörensen, 2007) vilket innebär att
informationen om brottshändelsen vid anmälningsupptagningen varierar och är i vissa
fall bristfällig. Dock kompletterades bristfällig information med hjälp av slagningar i
DURTvå vilket gjorde att det interna bortfallet minimerades. Dock förekom
anmälningar där målsägande och misstänkt ej var identifierade vilket innebar att dessa
inte inkluderades för att det inte gick att garantera att dessa var inom ålderspannet 7 till
17. Detta förmodade bortfall innebär att viss information om målpopulationen inte
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inkluderats vilket kan ha orsakat viss skevhet i statistiken (SCB, 2001:1). En möjlig
förändring av resultatet om fler deltagare hade varit identifierade är att andel
anmälningar om internetrelaterad brottslighet förmodligen skulle varit högre.
Framförallt för att denna form av brottslighet är svår att utreda och forskning visar även
att denna typ av brottslighet har ökat bland ungdomar (BRÅ, 2004:2, Estrada &
Granath, 2008).

En annan begränsning med undersökningen är att det kan förekomma felkällor i
datamaterialet (BRÅ, 2006:1). Dock visar BRÅs (september, 2012) kvalitetsstudie att
anmälningsregistrering som kodas i en helt annan brottskategori är sällsynt.
Felkodningarna gällde främst inom respektive brottskategori, exempelvis kodning för
att brottet skett inomhus istället för utomhus. Vilket innebär att de mest förekommande
former av felkodningar inte påverkat resultatet i denna studie. En annan möjlig felkälla i
materialet är vilka anmälningar som är faktiska brott och vilka som efter utredning visar
sig vara en överskattning (BRÅ 2006:1). De slutsatser som dras i denna studie baseras
på data från ett län vilket gör att slutsatserna ej kan generaliseras till andra län. Men då
resultatet överensstämmer med tidigare forskning vad gäller mönstret i brottsligheten
mellan ungdomar i Stockholms län (Wikström, 1995) är det troligt att resultatet kan
generaliseras till motsvarande åldersgrupp i andra geografiska områden.

Förslag på vidare forskning
Ett förslag är att undersöka riskfaktorer för att begå och utsättas för brott på individnivå
för att på ett tidigare stadium förhindra att ungdomar börjar begå brott, då forskning
visar att de som utsätts för brott löper förhöjd risk att både bli upprepat utsatta och att
själva begå brott (Fagan, 2003) och att begå brott även är en riskfaktor för att själv
utsättas för brott (Zaykowski & Gunter, 2013). Genom att ta fram upprepad förekomst
av samma målsägande och misstänkt i anmälningarna och undersöka skillnader i riskoch sårbarhetsfaktorer mellan ungdomar som förekommer upprepat i anmälningar med
de som förekommer en gång. Ett annat förslag är att kombinera anmälningsstatistik med
statistik från självrapporteringsundersökningar från samma undersökningsområde för att
få en bättre bild av den faktiska utsattheten och brottsligheten hos ungdomar. Ett
ytterligare förslag är att forska kring hur konflikter utvecklas till brottshändelser. Ökad
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kunskap om detta skulle kunna bidra med värdefull information vid utformning av
brottsförebyggande åtgärder.

Slutsats
Brottsligheten mellan ungdomar är högre i orter med en högre koncentration av
ungdomar. Polisanmälningarna visar även att förekomsten av brott är högre på
skolområden jämfört med andra områden och att brottsligheten ökar under hösten och
minskar under sommaren. Tillämpning av informationen vid brottsförebyggande
åtgärder torde vara att riktade insatser är mest nödvändiga under skolstarten på
höstterminen med exempelvis utökad närvaro av lärare under denna period. Ett problem
kvarstår vad gäller utredning av den internetrelaterade brottsligheten mellan ungdomar
och hur brottsmönsterteorin ska kunna appliceras på ungdomsbrottsligheten när den
flyttat till denna typ av plattform.
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Appendix 1
Beskrivning av inkluderade brottskategorier i studien. Brott mot
person 3 till 7 kapitlet brottsbalken (SFS 1962:700).
Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbalken
Annan misshandel än grov, 3 kap. 5 § BrB
Den som orsakar en annan person smärta, sjukdom, kroppsskada eller försätter personen
i vanmakt döms för misshandel.
Grov misshandel, 3 kap. 6 § BrB
Grov misshandel gäller om gärningspersonen åsamkat personen svår kroppsskada,
försatt personen i livsfara eller visar särskild hänsynslöshet.

Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken
Grov fridskränkning, 4 a § 1 st
Den som upprepade gånger begår gärningar som misshandel, ofredande och sexuellt
tvång som inneburit upprepad kränkning av personens personliga integritet där var och
en av gärningarna utgjort ett led av upprepad kränkning döms för grov fridskränkning.
Olaga förföljelse, 4 b §
Den som förföljer en annan person genom brottsliga gärningar såsom misshandel, olaga
hot ofredande och sexuellt ofredande, som innebär en kränkning av den personliga
integriteten döms för olaga förföljelse.
Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB
Om en person hotar en annan person med en brottslig gärning som uppfattas som
allvarligt och framkallar fruktan döms för olaga hot.
Ofredande, 4 kap. 7 § BrB
Den som med ett hänsynslöst beteende ofredar annan genom exempelvis mobbning,
stenkastning, oljud eller antastning döms för ofredande.

Ärekränkningsbrott, 5 kap. 1-4 § BrB
Den som kränker eller skadar en annan persons ära döms för förolämpningar eller förtal.

Sexualbrott, 6 kap. brottsbalken
Våldtäkt mot barn under 18 år, 6 kap. 4 § BrB
Den som har samlag eller annan liknande handling med ett barn under 15 år döms för
våldtäkt mot barn. Samma gäller om gärningen begås mot ett barn som är över 15 men
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ej fyllt 18 år och gärningspersonen är vårdnadshavare till barnet.
Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år 6 kap. 5 § BrB
Om gärningen bedöms som mindre allvarligt än vad som avses i 4 § döms personen för
sexuellt utnyttjande.
Sexuellt övergrepp mot barn under 18 år 6 kap. 6 § BrB
Om en person genomför en annan sexuell handling än vad som avses i 4 och 5 §§ mot
ett barn under 18 år och som är vårdnadshavare till barnet döms för sexuellt övergrepp
mot barn.
Samlag med syskon eller avkomling under 18 år 6 kap. 7 § BrB
Om en person har samlag med sitt eget barn eller helsyskon som inte avses i 4-6 §§
döms för samlag med eget barn eller samlag med syskon.
Utnyttjande av barn för sexuell posering, 6 kap. 8 § BrB
Den som utnyttjar ett barn under 15 år att utföra sexuell posering döms för utnyttjande
av barn för sexuell posering.
Köp av sexuell handling av barn under 18 år, 6 kap. 9 § BrB
Om en person förmår ett barn under 18 år att genomföra en sexuell handling mot
betalning döms för köp av sexuell handling av barn.
Sexuellt ofredande, exhibitionism, 6 kap. 10 § BrB
Den som sexuellt berör eller genomför en annan handling i sexuellt syfte med ett barn
under 15 år döms för sexuellt ofredande. Den som blottar sig i syfte att väcka obehag
hos personen eller som kränker personens sexuella integritet döms för exhibitionism.
Kontakt med barn i sexuellt syfte, 6 kap. 10 a § BrB
Den som avser att genomföra något av vad som avses i 4, 5, 6, 8, 10 § 6 kap. och träffar
barnet i detta syfte döms för kontakt med barn i sexuellt syfte

Brott mot familj, 7 kap. brottsbalken
Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, 1 §
Ingår den som är gift i ett nytt äktenskap eller den som ingår i ett äktenskap med en som
är gift döms till tvegifte. Om den som är partner i ett registrerat partnerskap ingår
äktenskap döms för olovlig ingående av äktenskap.
Förvanskande av familjeställning, 3 §
Den som tar ifrån en person dennes rätta familjeställning eller skaffar sig själv eller
någon annan falsk familjeställning döms till förvanskande av familjeställning.
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Egenmäktighet med barn, 4 §
Den som egenmäktigt skiljer ett barn under 15 år från den som står som vårdnadshavare
för barnet döms för egenmäktighet med barn. Även i fall då en som har delad vårdnad
om barnet egenmäktigt för bort barnet, eller om den som har vårdnaden om barnet tar
sig rätten att bortföra barnet döms till egenmäktighet med barn.
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Appendix 2
Brottskategorierna för de integritetskränkande brotten, brott mot
person, och tillhörande brottskoder.
Genom den årliga revisionen av brottskoder sker ibland förändringar av brottskoder
(BRÅ, 2012). De förändringar som gjorts har medfört att slagning genomförts i flera
brottskoder för samma brott för att garantera att samtliga brott som skett under aktuellt
år kommer med i urvalet. De brottskoder som reviderats i december år 2012 redovisas
inom parantes. De revideringar som gjordes i december 2011 (BRÅ, 2011) berörde inga
brottskoder för de brottskategorier som undersökts i denna studie.
Brott mot liv och hälsa, 3 kap. brottsbalken
Annan misshandel än
grov, 3 kap. 5 § BrB

Grov misshandel,
3 kap. 6 § BrB

Misshandel
Inomhus

Mot flicka
7-14 år

Mot pojke
7-14 år

Mot flicka
15-17 år

Mot pojke
15-17 år

Utomhus Inomhus

Utomhus

Obekant med offret

9309

9313

9333

9337

Bekant med offret

9310

9314

9334

9338

Obekant med offret

9311

9315

9335

9339

Bekant med offret

9312

9316

9336

9340

Obekant med offret

9317

9321

9341

9345

Bekant med offret

9318

9322

9342

9346

Obekant med offret

9319

9323

9343

9347

Bekant med offret

9320

9324

9344

9348

Inspirerad av BRÅ (2012) Kodning av brott. Anvisningar och regler. Version 11.0.
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Brott mot frihet och frid, 4 kap. brottsbalken
Grov fridskränkning, 4 a § 1 st
Mot flicka under 18 år

0422

Mot pojke under 18 år

0423

Olaga förföljelse, 4 b §
Mot flicka under 18 år

0440

Mot pojke under 18 år

0441

Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB
Mot flicka under 18 år

0426

Mot pojke under 18 år

0427

Ofredande, 4 kap. 7 § BrB
Mot flicka under 18 år

0428

Mot pojke under 18 år

0429

Ärekränkningsbrott, 5 kap. brottsbalken
Förtal, 1 §

0501

Grovt förtal, 2 §

0501

Förolämpning, 3 §

0501

Förtal av avliden, 4 §

0501
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Sexualbrott, 6 kap. brottsbalken
Försök till våldtäkt
inkl. grov
Våldtäkt mot barn
under 18 år 6 kap. BrB

Fullbordad våldtäkt
inkl. grov

Utomhus

Inomhus

Utomhus

Inomhus

Mot flicka under 15 år

0640

0641

0652

0653

Mot pojke under 15 år

0642

0643

0654

0655

Mot flicka 15 – 17 år

0644
(0684, 0692)

0645
(0685, 0693)

0656
(0688, 0696)

0657
(0689, 0697)

Mot pojke 15-17 år

0646
(0686, 0694)

0647
(0687, 0695)

0658
(0690, 0698)

0659
(0691, 0699)

Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år, 6 kap. 5 § BrB
Sexuellt utnyttjande av
flicka under 15 år

0669

Sexuellt utnyttjande av pojke
under 15 år

0670

Sexuellt utnyttjande av flicka
15–17 år

0671

Sexuellt utnyttjande av pojke
15–17 år

0672
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Sexuellt övergrepp mot barn under 18 år, 6 kap. 6 § BrB
Sexuellt övergrepp inkl.
grovt mot flicka under 15 år

0673

Sexuellt övergrepp inkl.
grovt mot pojke under 15 år

0674

Sexuellt övergrepp inkl.
grovt mot flicka 15 – 17 år

0675

Sexuellt övergrepp inkl.
grovt mot pojke 15 – 17 år

0676

Samlag med syskon eller avkomling under 18 år, 6 kap. 7 § BrB
Samlag med syskon hade ingen unik brottskod under år 2012, lämplig brottskod för
sexualbrotten användes i sådant fall. I december 2012 gavs brottskategorierna unika
brottskoder för brotten: sexuellt tvång inkl. grovt, sexuellt utnyttjande av person i
beroendeställning inkl. grovt, och samlag med avkomling eller syskon
Mot flicka 15-17 år, 6 kap. 2, 3, 7 §§ BrB

0615

Mot pojke 15 - 17 år, 2, 3, 7 §§ BrB

0616

Utnyttjande av barn för sexuell posering,
köp av sexuell handling av barn under 18 år, 6 kap. 8, 9 §§ BrB
Utnyttjande av barn för sexuell posering,
grovt utnyttjande av barn under 18 år, 6 kap. 8 § BrB

0611

Köp av sexuell handling av barn under 18 år, 6 kap. 9 § BrB

0610
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Sexuellt ofredande, exhibitionism, 6 kap. 10 § BrB
Exhibitionism (blottning), alla åldrar, 10 § 2 st BrB

0607

Sexuellt ofredande mot barn 15-17 år, 10 § 2 st BrB

0668

Sexuellt ofredande mot barn under 15 år, 10 § 1 st BrB

0637

Kontakt men barn i sexuellt syfte, 6 kap. 10 a § BrB
Kontakt med flicka under 15 år i sexuellt syfte

0681

Kontakt med pojke under 15 år i sexuellt syfte

0682

Brott mot familj, 7 kap. brottsbalken
Egenmäktighet med barn, 4 §

0711

Tvegifte, olovligt ingående av äktenskap, 1 §

0712

Förvanskande av familjeställning, 3 §

0712
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Appendix 3
Kodförteckning
V 1. ID
V 2. Brottskategori1
1. Misshandel
2. Grov misshandel
3. Olaga hot
4. Ofredande
5. Övergrepp i rättssak
6. Förtal
7. Våldtäkt
8. Sexuellt ofredande
9. Övriga sexualbrott
10. Grov fridskränkning
11. Falsk angivelse
12. Förolämpning
V 3. Brottskategori2
1. Misshandel
2. Grov misshandel
3. Olaga hot
4. Ofredande
5. Övergrepp i rättssak
6. Förtal
7. Våldtäkt
8. Sexuellt ofredande
9. Övriga sexualbrott
10. Grov fridskränkning
11. Falsk angivelse
12. Förolämpning
V 4. Brottskategori3
1. Misshandel
2. Grov misshandel
3. Olaga hot
4. Ofredande
5. Övergrepp i rättssak
6. Förtal
7. Våldtäkt
8. Sexuellt ofredande
9. Övriga sexualbrott
10. Grov fridskränkning
11. Falsk angivelse
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12. Förolämpning
V 5. Ort
1. Falun
2. Borlänge
3. Mora
4. Hedemora
5. Ludvika
6. Säter
7. Avesta
8. Gagnef
9. Vansbro
10. Älvdalen
11. Smedjebacken
12. Orsa
13. Rättvik
14. Malung
15. Leksand
V 6. Brottsplats
1. Skola/I anslutning till skola
2. Gata/Torg
3. Disco/Fritidsgård
4. Hemma hos målsägande
5. Hemma hos misstänkt
6. Via telefon, internet el. dylikt
7. Övriga områden
8. Affär/Galleria
9. Migrationsboende/Behandlingshem
99. Bortfall - Okänd brottsplats
V 7. Månad
1. Januari
2. Februari
3. Mars
4. April
5. Maj
6. Juni
7. Juli
8. Augusti
9. September
10. Oktober
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11. November
12. December
13. Brottet sträcker sig över en längre period
99.Bortfall
V 8. Kön Målsägande1
1: Pojke 2: Flicka
V 6. Ålder Målsägande1
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
V 10. Kön Misstänkt1
1: Pojke 2: Flicka
V 11. Ålder Misstänkt1
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
V 12. Kön Målsägande2
1: Pojke 2: Flicka
V 13. Ålder Målsägande2
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
V 14. KönMisstänkt2
1: Pojke 2: Flicka
V 15. ÅlderMisstänkt2
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
V 16. KönMålsägande3
1: Pojke 2: Flicka
V 17. ÅlderMålsägande3
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
V 18. KönMisstänkt3
1: Pojke 2: Flicka
V 19. ÅlderMisstänkt3
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
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V 20. KönMisstänkt4
1: Pojke 2: Flicka
V 21. ÅlderMisstänkt4
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
V 22. KönMisstänkt5
1: Pojke 2: Flicka
V 23. ÅlderMisstänkt5
8 för åtta år, 9 för nio år osv.
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Appendix 4
Tabell 5.
Kommunindelning efter antalet ungdomar i åldrarna 7 till 17 år som fanns folkbokförda i
respektive kommun den 31 december år 2012.
Kommun
Antal ungdomar
Falun
6 836
Borlänge
6 005
Ludvika
Avesta
Mora
Leksand
Hedemora

2 852
2 292
2 205
1 805
1 733

Gagnef
Säter
Smedjebacken
Malung/Sälen
Rättvik
Älvdalen
Orsa
Vansbro

1 318
1 255
1 151
1 146
1 189
774
793
773

Totalt

32 127
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