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Abstract 
 
Denna c-uppsats i sociologi är en litteraturstudie om brott i offentlig miljö. 
Syftet med uppsatsen är att söka ta reda på orsaksfaktorer till brott i den 
offentliga miljön samt att söka ta reda på åtgärder i förebyggande syfte mot brott 
i den offentliga miljön. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar; 
• Vad säger den tidigare forskningen om orsakerna till brott i den offentliga 
miljön? Vilka är de främsta orsakerna till brott i den offentliga miljön, enligt den 
tidigare forskningen? 
• Vad säger den tidigare forskningen om åtgärder som bör vidtagas för att 
förebygga brott i den offentliga miljön? Vilka åtgärder i förebyggande syfte mot 
brott i den offentliga miljön anges i den tidigare forskningen? 
Eftersom det är en litteraturstudie har, för studien relevant, material samlats in, 
granskats, analyserats, sammanfattats och diskuterats utifrån frågeställningarna i 
anslutning till teorierna. Orsaker till brott i offentlig miljö som ofta anges i 
tidigare studier är alkoholens roll medan åtgärder som ofta rekommenderas är 
utbildning för att öka kunskapen om alkoholens och missbrukets konsekvenser 
och följder. 
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1. Inledning 
 
Den offentliga miljön är någonting vi samhällsmedborgare alltid vistas inom. Vi 
vistas inom den offentliga miljön när vi går till affären för att handla eller när vi 
är på väg till och ifrån jobbet. Därför har vi alla intresse av att den skall vara så 
trygg som möjligt. Gemene man skall kunna gå ut ur hemmet och ut på stan för 
att uträtta ärenden utan att behöva vara rädd för att bli anfallen eller slagen. 
Således är det viktigt att vi känner oss trygga i vår miljö.  
 
Dock är det tyvärr inte alltid så. Våldsbrott i den offentliga miljön är ett 
fenomen som förekommit genom alla tider och samhällen. Varje dag kan vi med 
hjälp av media läsa, se och höra om våldsbrott som sker i vår absolut närmsta 
omgivning. Vi får till exempel höra om rån hos grannen, misshandel mot 
kusinen eller våldtäkt mot någon bekant. Dessa brott är skrämmande och 
framkallar en rädsla hos samhällsmedborgaren och en enkel ekvation är då att 
våldsbrotten måste förebyggas för att göra den offentliga miljön allt tryggare. 
Därför bör man först klargöra orsaksfaktorerna till våldsbrotten och utifrån dem 
utforma åtgärder som kan förebygga dessa.  
 
Eftersom våldsbrott i den offentliga miljön förekommit över lång tid, har det 
skett en hel del forskning om det. Denna c-uppsats är tänkt som ett bidrag till 
den forskningen. Som uppsatsens rubrik talar om så är denna uppsats en 
litteraturstudie om våldsbrott i den offentliga miljön. Ämnet anses vara av 
intresse, i synnerhet ur ett sociologiskt perspektiv, då den offentliga miljön till 
stor del utgör sociologens intresseområde. Därmed antas det att uppsatsen är 
relevant utifrån ett sociologiskt perspektiv.  
 
Att detta är en litteraturstudie innebär att relevant material, utifrån uppsatsens 
syfte, samlats in och sedan analyserats och jämförts. Således innebär det att den 
litteratur som är resultatet av den tidigare forskningen utgör det empiriska 
materialet i denna uppsats. Huvuddelen av materialet utgörs av rapporter, främst 
från Brottsförebyggande rådet (Brå), men även andra typer av artiklar och 
tidigare uppsatser är en del av det material som samlats in. 
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2. Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna uppsats är att söka ta reda på vad som utlöser brott i den 
offentliga miljön samt att söka ta reda på hur brott i den offentliga miljön kan 
förebyggas. Därmed formuleras följande frågeställningar; 
 
• Vad säger den tidigare forskningen om orsakerna till våldsbrott i den offentliga 
miljön? Vilka är de främsta orsakerna till våldsbrott i den offentliga miljön, 
enligt den tidigare forskningen? 
• Vad säger den tidigare forskningen om åtgärder som bör vidtagas för att 
förebygga brott i den offentliga miljön? Vilka åtgärder i förebyggande syfte mot 
brott i den offentliga miljön anges i den tidigare forskningen? 
 

3. Bakgrund 
 
 ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller 
författning och vilket straff som sägs nedan är föreskrivet.” (1:1 BrB)  
 
Enligt Sarnecki (2003) kan man dra följande slutsats ur formuleringen ovan: 
brott kan inte existera om det inte finns en lag som definierar en handling, och 
stadgar straff för den som begår denna handling. I juridikens värld kallas detta 
för legalitetsprincipen: ”Numen crimen sine lege” vilket innebär att: ”inget brott 
utan lag” (Sarnecki, 2003). 
 
Sarnecki menar vidare att lagarna är föremål för kontinuerliga förändringar. 
Detta innebär att handlingar som tidigare definierats som brott kan till följd av 
reformering bli straffria (avkriminalisering), medan andra handlingar som 
tidigare inte varit brott kan bli straffbara (nykriminalisering). En annan aspekt 
som kan förändras är straffvärdet för ett visst brott. Detta innebär att brott som 
tidigare ansågs vara grova, var även belagda med hårda straff. Synen på dessa 
grova straff kan också förändras, dessa grova brott kan betraktas som mindre 
allvarliga, vilket resulterar i lindrigare straff.  
Dessa kontinuerliga förändringar i lagstiftningen, menar Sarnecki, är relaterade 
till samhällsförändringar. Detta innebär att de icke-önskvärda handlingarna 
beläggs med straff och graden på straffet varieras i förhållande till graden av 
icke-önskvärdhet av handlingen (Sarnecki, 2003). 
 
Sarnecki menar vidare att dessa förändringar i lagstiftningen sällan är 
dramatiska i vårt samhälle. Detta beror på den höga graden av stabilitet som 
präglar detta samhälle, vilket gör att förändringar sker i en långsam process.  
Brottsligheten är ett samhällsproblem som av många av detta samhälles 
medlemmar uppfattas som ett allvarligt hot mot samhällets konsensus. Att 
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minska eller till och med helt avskaffa brottsligheten, i det här fallet inte minst 
krigsrelaterat våld, är därför ett viktigt mål för kriminalpolitiken.  
 
Dock bör man betrakta brott mot rådande lagstiftningar och/eller avvikelser från 
gällande samhällsnormer som en del av den kontinuerliga förändringsprocessen 
av lagar och förordningar, och även en del av samhällsförändringarna. Åtskilliga 
av de självklara rättigheter som råder för individen idag, såsom allmän rösträtt 
för män och kvinnor, rätten till rörlighet över gränser, religionsfrihet et cetera 
var långt ifrån självklara en gång i tiden. Men tack vare kampen mot dåvarande 
lagar och förordningar kan man idag erhålla dessa rättigheter. Det vill säga brott 
existerar enbart under förutsättning att en handling beläggs med straff. De olika 
strafflagar som existerar i ett samhälle avspeglar makthavarnas syn på det som 
är icke önskvärt eller till och med farligt. Denna syn har dock förändrats när 
själva samhället förändrats, till exempel när de rådande makthavarna ersätts av 
andra (Ibid.).  

                                                                                                                     
4. Metod 
 
För att besvara dessa frågeställningar samt syftet i denna studie, har det valts att 
genomföra en litteraturstudie. En definition på den typen av studier är, enligt 
Bryman (2006), att studien har fokus på data som en annan forskare förmodligen 
samlat in själv. Dessa studier har oftast ett syfte som den/dessa forskare som 
samlat in data inte varit helt medvetna om (Bryman, 2006). 
 
 Sådana studier har, enligt Bryman (2006), ett antal för- respektive nackdelar1. 
Några av dessa fördelar som Bryman redogör för och som uppsats författarna 
har dragit nytta av är enligt följande; 
  
Tid och pengar: den typen av studier innebär att man får tillgång till data för en 
bråkdel av de pengar och den tid som läggs på studien om man skulle utföra data 
insamlingen på egen han. De artiklar som sökts och hittats för denna uppsats, 
skedde under relativt kort tid. 
  
Data av god kvalitet: detta innebär att som forskare kan man välja den mest 
relevant data, vilket i sin tur innebär att de data som väljs för den typen av 
studier är bland annat rikstäckande och omfattar alla aspekter i det området man 
valt att undersöka. Även de data som man väljer är oftast samlad av erfarna och 
skickliga forskare eller stora institutioner2. De rapporter som användes för 
uppsatsen har publicerats av brottsförebyggande rådets databas (Brå), samt en 

                                                 
1 Nackdelarna kommer att presenteras samt diskuteras under metoddiskussionen. 
2En sådan institution är brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
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del andra forskare som på uppdrag av kommuner eller institutioner, runtom i 
landet, genomförde sina undersökningar. Därför bedöms artiklarna vara av god 
kvalité.  
 
 Mer tid till analysen av data: då den tid som ägnas åt datainsamlingen är 
relativt kort, innebär detta oftast att den tid som ägnas åt analysen av data blir 
betydligt längre. Oftast, enligt Bryman, anses att data insamlingen det mest 
komplicerade och svåraste fasen i ett arbete, medan analysen anses vara relativt 
enkel. Dock är inte så fallet utan analysen är den mest tidskrävande och relativt 
svår att utföra. 
 
 En förnyad analys kan leda fram till nya tolkningar. Det är lätt att tro att alla 
data tömts på all intressant information vid en första analys, men en datamängd 
kan analyseras utifrån väldigt många olika sätt. Detta beror på, bland annat, de 
olika teoretiska idéer som används vid analysen, vilket kan ge uppslag till 
analyser som tidigare inte varit aktuella (Bryman, 2006). 
  
 Fokus i denna studie ligger på alkoholrelaterad brottslighet, därför har man vid 
sökning i databaser som till exempel ”scopus” använt begrepp som ”criminality 
and alcohols”, ”criminality”, ”crimes” med mera.  
 
Då relationen brott och alkohol i det svenska samhället är av intresse för denna 
uppsats så har det valts att försätta sökningen efter artiklarna i 
Brottsförebyggande rådets databas(Brå). Detta då de artiklar som publiceras i 
databasen handlar om det svenska samhällets brottsutveckling, vilket gör dessa 
till de mest lämpliga artiklar för denna studie. De begrepp som man använt i 
sökningen var till en början av typen ”brott”, ”alkohol” och liknande begrepp. 
Dock gav detta för många antal träffar vilket försvårade sökandet om relevanta 
artiklar. 
 
 Därför slogs begreppen samman för att bilda nya sökbegrepp, vilka var; 
”alkoholrelaterade brott”, ”alkohol och brott” med mera. Denna 
sammanslagning av dessa begrepp resulterade i att antalet träffar i databasen 
blev betydligt färre samt att relevansen av de anträffade artiklarna var betydligt 
högre. Detta har i sin tur underlättat valet och gallringen av de artiklar som 
ligger till grund för denna studie. 
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5. Teoretisk referensram 
 

5.1 Socialekologisk teori 
 
Enligt Sarnecki är denna teoribildning delvis relaterad till de framsteg som skett 
inom den geografiska forskningen, liksom forskningen om relationen mellan 
biologiskt arv och miljö i början av 1900-talet. Till bakgrund av dessa idéer 
utvecklade Robert Park, som var en portalfigur i Chicagoskolan, en teori om 
storstadens evolution. Storstaden kunde, enligt Park, delas in i en mängd 
heterogena underpopulationer. Dessa delar kunde liknas vid en biologisk 
organism, där delarna var involverade med varandra och var beroende av 
varandra i komplicerade relationer (Sarnecki, 2003).   
 
Ernest Burgess, som var kollega till Park (1925), vidareutvecklade dessa idéer. 
Som grund för sina studier använde Burgess staden Chicago. Staden kunde, 
enligt Burgess, delas in i fem zoner som skilde sig åt med avseende på det 
geografiska läget för varje zon. Med hjälp av den officiella statistiken om bland 
annat brott i staden som Burgess hade tillgång till delades staden in i följande 
zoner: 
 
Zon 1: Affärs- och industridistrikt placerade i stadens centrum. 
 
Zon 2: Stadens äldsta del som gradvis intagits av affärer och industrier. En 
övergångszon där säsongsarbetare och fattiga människor bor.  
 
Zon 3: Bostäder med yrkesutbildade arbetare. 
 
Zon 4: Bättre bostadsområden med villor och lägenheter. 
 
Zon 5: Förstäder3 (Hitle, 1996, sid. 43). 
 
För vidare utveckling av denna teori förde Clifford Shaw och Henry McKay 
(1942) in uppgifter om ungdomsbrottslighetens rumsliga distribution i dessa 
zoner. Den sociala och ekonomiska situationen hos människorna som levde i de 
olika zonerna visade på stora skillnader. 
 
Shaw och McKay kunde konstatera att brottsligheten var störst i zon 2 men även 
andra problem var mer förekommande inom denna zon i jämförelse med andra 
delar av staden. Exempel på sådana problem var dålig folkhälsa, hög dödlighet, 

                                                 
3 Denna teori utvecklades vidare av Hitle, som lade till den sista zonen, d.v.s. förstads/förorts zonen. 
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alkoholmissbruk och liknande. Byggnaderna där var också i dåligt skick och höll 
på att förfalla4.  
 
Den ojämna geografiska fördelningen av brottsligheten var dock känd sedan 
tidigare. Redan under första hälften av 1800-talet kunde Guerry (1833)5 visa att 
det fanns en ojämn fördelning av brottsligheten. 
 
Relationerna mellan människor som bodde i sådana områden som zon 2 var ofta 
ytliga och opersonliga. Shaw och McKay (1942) kallar dessa förhållanden för 
social desorganisation och anser att det var orsaken till den omfattande 
brottsligheten, inte minst bland ungdomarna. I de fattiga områdena finns det, 
enligt författarna, en uppsättning av normer och värderingar som stödjer 
brottsligt beteende och som är tillräckligt kraftfullt för att styra de ungas 
beteende. Dessa normer överförs till andra ungdomar genom interaktion med 
andra ungdomar i omgivningen. I den typen av områden, som präglas av 
fattigdom och nedsatta ekonomiska förhållanden, är valet av brottslig livsstil en 
tänkbar lösning på problemen (Shaw och McKay, 1942, sid. 436-437). 
 
Forskare inom den socialekologiska skolan upptäckte att brottsligheten i de 
desorganiserade områden var oförändrat stor oberoende av vilka etniska grupper 
som bebodde dessa områden. Detta då den folkliga demografin ändrades i dessa 
områden eftersom nya immigranter kom till USA och flyttade till dessa 
områden, medan de grupper som bevistats i landet under en viss tid lyckats 
etablera sig i det nya samhället och efterhand flyttat från de mest belastade 
områdena. Forskarna insåg därmed att orsakerna till brottsligheten inte låg i 
människornas etniska bakgrund, utan snarare i de omständigheter de levde under 
(Sarnecki, 2003).   
Detta innebär att brottsligheten inte beror på det biologiska arvet, utan på 
kulturell överförd. Shaw och McKay påpekar dock att även i de socialt mest 
utsatta områdena är de brottsliga värderingarna endast en del av rådande 
värdesystem. De betonar att de traditionella värderingarna dominerar i hela 
samhället, även i de delar av staden där brottsnivån är hög.  
 
Dock är det noterbart att Shaw och McKay påpekar att deras teoretiska 
resonemang inte kan appliceras på all brottslighet. Den är mest tillämpad på 
brottslighet hos fattiga unga män som ofta begår brott i grupper (Sarnecki, 
2003). 
 

                                                 
4 Anledningen till detta var att man förväntade sig att det centrala affärsdistriktet (zon 1) skulle expandera och 
därmed omfatta området. Detta innebar att markpriserna skulle stiga och det gamla husbeståndet skulle rivas för 
att ge plats åt nya hus. 
5 André-Michel Guerry (1802-1866) var en fransk jurist och statistiker.  
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5.2 Bentham och Beccaria  
 
Den kristna kyrkans inflytande, liksom statens, ökade över rättsystemet. Det 
resulterade i att djävulen fick bära ansvaret för de brott som människorna begick 
under denna tid. Det vill säga att de brott som begicks förklarades av dåtidens 
uppfattning, det vill säga att de som begått brott är besatta av det onda. Detta 
innebär att det inte var individen som fick bära ansvaret för dessa handlingar, 
men trots detta utsattes individens kropp för olika typer av grymheter och 
avrättningar. Michel Foucault redogör i sin bok ”Övervakning och straff” för 
några av dessa grymma typer av straff som brottslingar utsattes för. Syftet med 
dessa grymma metoder var dels att avskräcka publiken, men dels var det även en 
slags styrkedemonstration från makthavarnas håll (Foucault, 2006).  
 
Enligt Sarnecki (2003) var det dock under andra hälften av 1700-talet och första 
hälften av 1800-talet som de humanistiska rösterna och idéerna började höras 
och få genomslag inom juridiken. Sarnecki menar att detta var en revolution i 
tänkandet vad gäller människans syn på sig själv och sin omvärld. Denna syn 
skulle i efterhand förändra och påverka alla samhällsområden inklusive 
rättssystemet. Två centrala namn förknippas med de idéer som skapade denna 
grund för det nya moderna rättssystemet: Cesare Beccaria (Italien 1738-1794) 
och britten Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria var starkt påverkad av den 
franska rationalismen och humanismen. Han var starkt kritisk till de dåvarande 
metoderna inom rättsystemet; metoder såsom hemliga anklagelser och inhumana 
straff.  Beccaria formulerade ett antal principer som idag betraktas som klassiska 
principer inom rättssystemen. Dessa principer är:  
 
1. Motivet bakom en social handling måste vara strävan efter största möjliga 
lycka för största möjliga antal människor (utilitarism). 
 
2. Brott innebär att samhället lider skada. Brottets grovhet kan mätas genom att 
omfattningen av dess skeende bedöms. Detta innebär att reaktionen på brottet 
måste fokusera på omfattningen av den samhälleliga skada som brottet 
förorsakat, och inte på brottslingens avsikter.  
 
3. Att förebygga brott är viktigare än att straffa. 
 
4. Hemliga rättegångar och tortyr får inte användas, den rättsliga processen skall 
vara så snabb som möjligt, den anklagade skall behandlas korrekt och humant. 
 
5. Det enda acceptabla motivet för straff är avskräckning. Straffet kan inte 
motiveras av samhällets hämndbegär. 
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6. Fängelse skall användas i större utsträckning än tidigare, detta istället för 
kroppsstraff och liknande. Förhållandena i fängelser bör kraftigt förbättras. 
Fångarna skall klassificeras för att undvika att fångar med olika problem hålls 
tillsammans (Huff, 1996).  
 
Beccaria var först med att formulera principen om att det straff som utdöms av 
domstolarna skall stå i proportion till skadan som orsakats av brottet (Ibid.). 
Detta innebar att en modern brottsbalk tillkom, var exakta beskrivningar av olika 
brott, samt beskrivningar av olika straff som skulle användas för att avskräcka 
ifrån dessa brott, fanns nedskrivna. 
 
Jeremy Benthams viktigaste arbete var den syn på människan som han 
introducerade i sin bok ”An introduction to the principles of morals and 
legislation”. Synen som Bentham introducerade i denna bok var att människan 
är en ”homo economicus”. Denna syn innebär att varje människa, som befriats 
från fördomar, vidskepelse och hindrande traditioner, alltså en upplyst eller 
ordinärt tänkt människa, är fullständigt kompetent att bedöma vad som ligger i 
hennes intresse, det vill säga vad som gynnar henne och överhuvudtaget vad 
som är av värde för henne (Liedman 1998, sid. 107).  
 
Denna syn blev hårt kritiserad av bland andra John Stuart Mill. Mill menade att 
denna syn hade sin giltighet bara vad gäller de rena ekonomiska förhållandena 
som präglar människans liv. Kritiken kom att ha stor betydelse för utvecklingen 
av den moderna synen på brott och straff. I enlighet med detta utvecklade 
Bentham en teori om människans motivation. Bentham menar att människan 
strävar efter att tillfredställa sina behov, detta genom det som på engelska kallas 
”pleasure” vilket betyder ungefär; njutning, välbehag eller lust. Samtidigt 
försöker människan att undvika det som av Bentham kallas för ”pain”, vilket 
betyder smärta men även pina eller plåga. Om man anser att dessa enkla 
mekanismer styr det mänskliga beteendet, blir det enkelt att utveckla ett 
rättsystem som förebygger brott. Detta betyder att ett brottsligt beteende, 
förklarat enligt Benthams synsätt, innebär att människor söker efter att 
tillfredställa sina olika behov (pleasure). Om man ser till att det brottsliga 
beteendet som tillfredställer de olika behoven förknippas med en tillräcklig grad 
av obehag (pain), skulle detta resultera i att människor kommer att undvika att 
begå brott. Obehagen som man kan tillföra kan vara i form av att beröva dessa 
människor som begår brott på pengar (böter), deras frihet (fängelse) eller deras 
liv (dödstraff). Detta var enligt Bentham det sättet vilket man skulle kunna 
förebygga uppkomsten av brott på (Sarnecki, 2003).  
 
Sarnecki (2003) menar vidare att samhällsförändringar har lett till nya idéer om 
hur samhället och dess lagar bör vara utformade. Utvecklingen har gått ifrån 
hämnd och straff för brott mot ”Guds lag” till en syn på lagen som ett instrument 
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för att styra människors beteende på ett sätt som gynnar samhället i bästa 
möjliga mån, men att samtidigt undvika att utsätta de individer som begått 
brotten för större kränkningar än nödvändigt (Sarnecki, 2003). 
Brottens orsaker spelar stor roll för påföljden, straffet, för denna handling. Ett 
centralt tema för Sarnecki är därför kausalitetssambandet mellan brott och dess 
orsak, det vill säga orsak/verkan. Sarnecki särskiljer mellan två olika typer av 
kausalitet; agentrelaterad kausalitet och skeenderelaterad kausalitet.  
 
Det var den grekiske filosofen Aristoteles (384-322 f. Kr.) som utvecklade den 
första filosofiska teorin om den agentrelaterade kausaliteten. Denna kausalitet 
har stor betydelse inom juridiken. Denna kausalitet handlar om förhållandet 
mellan en viljestyrd handling och dess konsekvenser. I de svenska strafflagarna 
kan man finna ett exempel på denna kausalitet; ”en person som tillfogar en 
annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom i 
vanmakt eller annat sådant tillstånd, döms för misshandel…” (BrB 3§5).  Om 
skadan som beskrivs i denna paragraf är grov eller vållats med ovanlig råhet 
och/eller hänsynslöshet, kan personen i fråga dömas för grov misshandel. Om 
skadan däremot leder till döden kan straffet istället handla om vållande till 
annans död, dråp eller mord. Detta innebär att det centrala för detta 
kausalitetssamband är huruvida den aktuella skadan har orsakats av individens 
agerande. Frågan om hur brottet har begåtts har varit central för den moderna 
juridiken. Detta på grund av svårigheten i fastställandet av de egentliga 
orsakerna som ligger bakom brotten. Dock har moderna tekniker som 
rättsmedicinen hjälpt till att fastställa brottsorsaker (Ibid.). 
 
Idéerna om den andra typen av kausalitetssamband, den skeenderelaterade, 
uppkom i samband med den moderna vetenskapens utveckling. Detta handlar 
om de lagar som ett visst skeende följer. Denna typ av kausalitetssamband 
förekom hos till exempel den klassiska fysikens fader, Isaac Newton (1643-
1727). Det som är karaktäristiskt för denna kausalitet är att skeendet är 
lagbundet på så sätt att givna förhållanden alltid ger samma sorts utfall. Detta 
kan kort uttryckas i att orsak A alltid leder till effekt B (Ibid.). 
 

5.3 Strain-teorin  
 
Sarnecki (2003) utgår ifrån USA-baserad forskning om sociala förhållanden som 
kan ligga i bakgrunden till ökad brottslighet hos ungdomar. Robert Merton 
(1910) utvecklade på 1930-talet strain-teorin. Denna teori kan i viss mån vara 
konkurrerande till Chicagoskolans teorier. Istället för att se social 
desorganisation, som Chicagoskolan gör, som orsak till brottsligt beteende, 
ansåg Merton att orsaken till sådant beteende låg i själva samhällsstrukturen. 
Därför betecknas denna teori som en strukturell teori. Mertons tänkande är starkt 
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inspirerat av den franske sociologen Emile Durkheim och hans anomiteori. 
Durkheim ansåg att olika typer av snabba och omfattande ekonomiska, politiska 
eller andra drastiska förändringar i samhället kan leda till upplösning av 
normsystemet. Det är denna upplösningsprocess som Durkheim kallade anomi 
och som kan leda till, enligt Durkheim, ökning av självmord och utbredning av 
kriminalitet (Sarnecki, 2003). 
 
Merton utvecklade Durkheims tankar och menade att fokuseringen på att 
etablera livsmål är orsaken till kriminaliteten och andra sociala problem i 
samhället. Merton utgick i sin analys ifrån det amerikanska samhället. Han 
upptäckte att möjligheten att uppnå livsmålen, som enligt Merton bygger på 
medelklassvärderingarna, är i stort sett likartade för människorna som lever i 
samma samhälle.  
 
Dessa livsmål var skevt fördelade bland medlemmarna i detta samhälle 
(Sarnecki, 2003). Motsättningar mellan mål och medel, menar Merton, kan leda 
till strain (anomi), vilket ökar risken för avvikande beteende hos 
samhällsmedborgarna. Merton presenterade i sin artikel, ”Social Structure and 
Anomy”, från 1938, fem alternativ eller strategier när det gäller individens 
anpassning till ett samhälle eller en grupp individer.  
 
Dessa alternativ är: Konformitet (confomity); detta innebär att samhällets 
etablerade mål för ”ett bra liv” överensstämmer med de medel som individen 
disponerar över. Det etablerade målet kan till exempel vara en framgångsrik 
karriär och ekonomiskt välstånd eller liknande som en individ eftersträvar. Om 
individen, tack vare sin intellektuella och sociala kapacitet, uppnår dessa 
eftersträvade målen innebär det att ingen avvikelse kommer att uppstå mellan 
målen och medlen. Detta innebär även att individen inte kommer att utsättas för 
strain eller utveckla någon av de övriga fyra strategierna för att hantera detta. 
Risken för att dessa individer skulle begå brottsliga handlingar skulle vara liten 
enligt Merton. Denna typ av anpassning är enligt Merton den mest 
förekommande formen i de flesta samhällena (Ibid.). 
 
Den andra typen av strategier för att hantera strain är innovation. Detta handlar 
om individer som omfattar de etablerade målen i samhället, men som saknar 
medlen för att uppnå dessa. Detta kan handla om individer från lägre 
samhällsklasser som inte har tillgång till ekonomiska eller sociala förmåner att 
tillgå i sin strävan uppåt i klasshierarkin. Denna sort strain kan i Sverige drabba 
till exempel invandrare som immigrerat hit. Dessa människor konfronteras med 
befolkningens höga levnadsstandard, men har inte själva möjligheten att leva 
under samma preferenser. Detta kan bero på bristande kulturkompetens, 
bristande språkkunskaper och/eller diskriminering. Med hjälp av innovationen, 
menar dock Merton att dessa individer uppfinner alternativa medel att uppnå de 
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etablerade målen. Det kan till exempel röra sig om stölder eller andra brott för 
att uppnå liknande ekonomiska status som det omgivande samhället (Sarnecki, 
2003). 
 
Det tredje sättet som Merton beskriver är ritualister eller ritualism. De individer 
som använder sig utav ritualism använder etablerade medel i det samhället som 
de befinner sig i, men förlorar målen ur siktet. Detta innebär att individerna 
använder de medel som de har tillgång till för att uppnå de etablerade målen, 
men de tappar fokus på, och uppnår aldrig, dessa mål. Merton menar dock att 
denna grupp av människor inte utvecklar något kriminellt beteende. Däremot 
kan dessa vara exemplariska för andra i sin omgivning, människor som tillhör 
denna typ av anpassningsform följer slaviskt alla lagar och regler som råder i 
samhället (Ibid.).  
 
Den fjärde typen är tillbakadragande eller retreatism. Detta är enligt Merton den 
minst förekommande formen av de fem formerna. Denna form handlar om 
människor som står utanför samhället, det vill säga målen som är etablerade i 
samhället omfattar varken dem eller medlen som leder till dessa mål. De står 
utanför samhället utan att ha något samspel med det. I denna grupp förekommer 
de socialt utslagna individerna som kan lida av svåra psykiska störningar. Dessa 
personer har funnit andra mål än de samhällsetablerade målen. Målen som de 
kan ha hittat kan vara medlemskap i olika extrema sekter eller 
narkotikamissbruk. De medel som de använder för att uppnå dessa mål är inte 
heller accepterade av det samhälle de lever i. Brottsligheten är väldigt hög i 
denna strategiform (Ibid.).  
 
Det femte anpassningsformen är den Merton kallar för rebellion (uppror). Denna 
form avser de individer som gör revolt mot de aktuella normsystemen båda när 
det berör mål och medel. Dessa individer, liksom individerna i den 
tillbakadragande typen, accepterar inte den rådande livsstilen eller det etablerade 
samhället. Men i motsats till retristerna nöjer sig inte individerna som lever 
under denna anpassningsform med att stå utanför samhället, utan strävar efter en 
ny social ordning. Denna kamp som de bedriver för att uppnå 
samhällsförändringar kan innebära förbrytelser mot gällande lagar och 
förordningar. I vissa extrema fall kan det handla om terroraktioner och andra 
extrema våldsutövningar. I det svenska samhället kan man hitta exempel på 
denna anpassningsform som Merton presenterar, som till exempel höger- och 
vänsterextremister som använder sig utav våld för att uppnå de förändringar de 
förespråkar (Ibid.). 
 
Mertons syn på brottslighetens orsaker utgår från det samspel som sker mellan 
de etablerade mål som genomsyrar samhället samt de medel som finns 
tillgängliga för olika individer för att uppnå dessa mål. Merton påpekar att 
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fattigdom eller andra begränsningar eller handikapp, som vissa i ett samhälle 
kan lida av, inte behöver betyda en ökad risk för utbredning av brottslighet. Men 
däremot kan fattigdom och förtryck i relation till en uppsättning av samhället 
etablerade normer leda till strain. Denna strain leder i sin tur till ökad 
brottslighet eller annat samhällsfientligt beteende (Ibid.). 
 
Denna teori, liksom andra teorier om brottslighetens orsaker, har kritiserats av 
andra forskare. Strain-teorin har kritiserats för att ha haft svagt stöd vid empirisk 
prövning. Agnew & Raskin White (1992) har visat att det inte finns något 
samband mellan indikatorerna strain och brottslighet. Hirschi (1969) och 
Kornhauser (1978) har vidare påpekat att denna teori enbart kan förklara 
brottsligheten i de lägre samhällsklasserna. Agnew har dock utvecklat strain-
teorin, i en artikel som publicerats 1992; ”Foundation for a general Strain 
Theory of crime and delinquency”, i vilken han omtolkat denna teori i 
socialpsykologiska termer. Agnew menar att strain är ett bredare fenomen än 
vad Merton påstått. Strain, enligt Agnew, kan uppkomma i samband med andra 
hinder än de som Merton nämnt, hinder som försvårar individens möjligheter att 
uppnå önskade mål. Strain kan också uppkomma när ett positivt stimulus 
försvinner, eller om individen drabbas av något som för henne uppfattas som ett 
negativt stimulus (Sarnecki, 2003). 

5.4 Subkulturteorier  
 
Albert K. Cohen (1918) var student hos både Sutherland (differentiella 
associationers grundare) och Merton. Cohen utvecklade en teori som han ansåg 
var en möjlig förklaring till brottslighetens orsaker.  
 
Utgångspunkten i denna teori är den dominans som medelklassens kulturella 
normer har i ett etablerat samhälle, samt de svårigheter som till exempel 
arbetarklassens barn har för att kunna uppfylla medelklassens mål om status i 
samhället. Problemen uppstår dock, enligt Cohen, när arbetarklassens barn 
möter skolans krav och upptäcker att de är mycket sämre förberedda på att 
uppfylla dessa mål jämfört med sina jämnåriga kamrater från medelklassen.  
Detta innebär att Cohen ser brottsligheten som ett arbetarklassproblem. Det är, 
enligt Cohen, relaterat till pojkarnas situation i de fattiga delarna av storstaden. 
Cohen menar även att ungdomsbrottsligheten är ett gruppfenomen, det vill säga 
att brottsliga normer och värderingar överförs mellan individer i den brottsliga 
subkulturen (gäng). Fattiga ungdomar ansluter sig till dessa gäng, ungdomarnas 
syfte är att finna identitet och skydd. Det är just detta sökande, enligt Cohen, 
som spelar den avgörande rollen för överföringen av subkulturens normer och 
värderingar. Denna arbetarklassens brottsliga subkultur karaktäriseras bland 
annat av strävan efter kortsiktig tillfredställelse av njutningslystna behov, vilket 
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står i motsats till medelklassens långsiktiga inställda nyttokultur (Williams & 
McShare, 1993). 
 
Rickard Cloward (1926) och Lloyd Ohlin (1918) har också utvecklat 
subkulturella teorier med Mertons strain-teori som utgångspunkt. Cloward & 
Lloyd ser bristerna på de legitima möjligheterna att uppnå de etablerade målen i 
samhället, vilket leder till ökad brottslighet för att uppnå dessa mål. 
Detta synsätt är i enlighet med Mertons strain-teori. Dock kritiserar de Merton 
för att hans teori inte ger tillräckliga förklaringar till vilken typ av avvikande 
karriärer som individerna under strain kommer att välja. 
 
De har därför utvecklat ett eget förslag på det som kan förklara dessa val. 
Förslaget hänvisar till tillgången på de illegala möjligheterna som finns i 
individens omgivning när de alternativa lagliga vägarna är stängda. Cloward & 
Lloyd finner i det amerikanska samhället tre avvikande karriärmöjligheter. 
Dessa är ”yrkesförbrytare”, ”våldsmän” och ”pundare” (översättaning Lindgren 
1998, sid. 51). 
 
Cloward & Lloyd anser att en individ kan utveckla en ”yrkesförbrytarkarriär”, 
men en rad olika möjligheter måste uppfyllas. Ett exempel på sådana 
möjligheter är att individen måste etablera ett nätverk av relationer med äldre 
och mer erfarna förbrytare. Individen skall även bygga relationer med 
myndighetspersoner, advokater med flera. Cloward & Lloyd menar vidare att 
dessa kontakter är omöjliga att knyta i fattiga storstadsområden, där brottsliga 
subkulturer utvecklas. Därför väljer individerna att istället utveckla 
”våldskarriärer”. Om förutsättningarna saknas för denna karriär, utvecklar dessa 
istället ”pundarkarriärer” (Lindgren, 1998).  
 
Denna teoribildning har kritiserats då den inte är starkt empirisk underbyggd. 
Den empiriska undersökningen som senare har genomförts gav inget stöd för 
Cloward & Lloyds uppfattningar. En av de främsta svårigheterna som den 
empiriska forskningen stött på, var att det var svårt att hitta ungdomar som 
verkligen helt och hållet avvisade medelklassens värderingar. Det var även svårt 
att hitta ungdomar som haft några utpräglade kriminella karriärer där olika typer 
av brott beblandats med både våld och missbruk (Sarnecki, 2003). 

6. Motiv till teorivalet 
 
Att man har valt just dessa teorier beror på att de berör samma problemområde 
som man är intresserad av i denna uppsats. Denna uppsats författare delar, i viss 
mån, de åsikter som teoretikerna lyfter upp. En av dessa synpunkter som 
författarna lyfter upp handlar om att brottsligheten fördelar sig olika i de olika 
geografiska zonerna. Enligt författarna är brottsligheten mest koncentrerad kring 
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stadskärnorna och där det bor flest människor. Den andra orsaken till att just 
dessa teorier valts är att de artiklar som valts till studien behandlar brottsligheten 
utifrån dessa aspekter. Det vill säga, uppsatsförfattarnas uppfattning, teorierna 
samt artiklarna går hand i hand. Dock är det noterbart att alla delar av dessa 
teorier inte kan tillämpas på det svenska samhället. Detta då teorierna främst är 
baserade på amerikanska förhållanden, dock finns det flera likheter jämfört med 
de svenska förhållandena. 
 

7. Resultat 
 
Eftersom uppsatsens syfte och frågeställningar berör litteraturens resonemang 
kring orsaker till brott i den offentliga miljön och förebyggande åtgärder mot 
brott i den offentliga miljön, så var det begrepp som orsaker och åtgärder som 
det utgicks ifrån då materialet skulle kategoriseras. En del litteratur resonerade 
endast kring orsaksfaktorer, annan litteratur resonerade endast kring åtgärder 
mot våldsbrott, medan en del av materialet behandlade såväl orsaksfaktorer som 
åtgärder vad gäller brott i den offentliga miljön. Därför kategoriserades 
litteraturen utifrån ”orsaker”, ”åtgärder” och ”orsaker och åtgärder”. Följande 
tabell visar materialets fördelning; 
 
Tabell 1: 
Kategori Antal  

Orsaker 2 
Åtgärder 3 
Orsaker och åtgärder 10 
 

7.1 Orsaker till våldsbrott i den offentliga miljön 
 

7.1.1 Alkoholen är boven i dramat 
 
”Brottsutveckling i Sverige under 2001-2003” (publicerad 2004) är en rapport 
som Brå publicerade år 2004. I denna rapport har man samlat ett antal arbeten 
som berör våldsbrott, sexualbrott, rån, rattfylleri och narkotikabrott med mera. 
Syftet med denna rapport är att man försöker kartlägga huvudorsakerna bakom 
dessa brott samt presentera de åtgärder som författarna tycker är lämpliga för 
respektive brottstyp.  
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7.1.2 Misshandel 
 
Eckart Kühlhorn beskriver i ett arbete om misshandel som publicerats 2004, att 
de flesta anmälda våldsbrott i Sverige är misshandel. En tredjedel av dessa brott 
är kvinnomisshandel, mer än hälften av dessa brott är mot män och ca 12 % är 
mot barn. För att på bästa sätt beskriva våldets utveckling, menar Kühlhorn, 
måste man kunna bedöma om det faktiska kriminella våldet har ökat, minskat 
eller förblivit oförändrat. Det finns ett stort mörkertal av oanmälda våldsbrott, 
vilket omöjliggör att dra en säker slutsats. I ett samhälle där omsorg om den 
fysiska integriteten spelar en allt större roll, ökar sannolikt 
anmälningsbenägenheten för våldsbrott. Detta gör att mörkertalet minskar.  
 
Denna minskning sker genom att tjänstemän vid olika myndigheter i allt större 
utsträckning påbjuds att observera tecken på våldsskador hos personer i deras 
omsorg. Detta innebär att dessa personer blir skyldiga att polisanmäla fall som 
misstänks som våldsbrott. Detta gäller anställda inom exempelvis sjukvården, 
barnomsorgen, äldrevården och skolan. Men även invånarna har generellt blivit 
mindre toleranta mot våld och hot av olika slag i deras omgivning. Trots detta 
finns det fortfarande ett stort mörkertal. 
 
Alla dessa indikatorer talar för att mörkertalet är lägst för det grova våldet och 
högst för det mindre grova, menar Kühlhorn. I sin rapport har han visat att 
polisanmälda brott har ökat markant sedan 2001. En av orsaksfaktorerna bakom 
ökningen av våldsbrott, menar Kühlhorn, är den ökade alkoholkonsumtionen. 
Kühlhorn anser att sambandet mellan alkoholkonsumtionen och ökat våld har 
bevisats på tre olika sätt inom kriminologiska studier.  
 
För det första visar studier om misshandelsbrott att 70–80 procent av personerna 
som begår brotten och 40–50 procent av offren varit alkoholpåverkade vid 
brottstillfället. Storkonsumenterna av alkoholen är den part som är 
överrepresenterad i dessa undersökningar. Dessa personer hamnar i 
konfliktsituationer med personer i omgivningen vid framförallt tillfällen då 
alkohol konsumeras.  
 
Den andra indikationen för sambandet mellan alkoholkonsumtion och 
våldsbrott, är att de polisanmälda våldsbrotten sammanfaller med uppgifter om 
den dagliga alkoholkonsumtionen. Alla typer av misshandelsbrott följer ungefär 
samma takt över veckans dagar som alkoholkonsumtionen. Det gäller oberoende 
av offrens kön, gärningsmännens bekantskap med offret och oavsett om 
misshandeln sker utomhus eller inomhus.  
 
Den tredje faktorn handlar om utvecklingen av både alkoholkonsumtionen och 
våldsbrottsligheten över tid. Många undersökningar visar att 
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alkoholkonsumtionen per invånare varierar konsekvent med den polisanmälda 
misshandelsbrottsligheten och i ännu högre grad med det polisanmälda grova 
våldet. Alkoholkonsumtionen har på senare år genomgått enorma förändringar. 
Detta efter en stabil period av uppehåll fram till år 1994. Sedan dess har 
konsumtionen stigit kraftigt. År 1994 då EES-avtalet (Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet) mellan de dåvarande Efta-länderna (Efta innebär Europeiska 
frihandelssammanslutningen), däribland Sverige, trädde i kraft fick Sverige 
undantag från EU-reglerna för resandeinförsel av alkohol. 
 
Undantaget gällde från och med året för inträdet i EU, år 1995. Det blev ett 
successivt anpassande till de införselmängder som gällde mellan EU-länderna. 
Den första januari 2004 slopades således de sista begränsningarna. Samtidigt 
som resandeinförseln ökat har prisskillnaderna mellan Sverige och framför allt 
Tyskland och Danmark blockerat Sveriges traditionella åtgärd för att minska 
efterfrågan på alkohol, nämligen skattehöjningar. Därmed har man misslyckats 
med att avvärja alkoholens införsel i landet, vilket enligt Kühlhorn är den största 
orsaken bakom våldets utbredning (Kühlhorn, 2004). 
 

7.1.3 Dödligt våld 
 
I arbetet ”Dödligt våld” av Leif Petersson och Mikael Rying (2004), beskriver 
författarna de troliga orsakerna som ligger bakom dödligt våld. Det dödliga 
våldet definieras i arbetet som allt uppsåtligt våld, som lett till döden, mot någon 
annan person och som av rättsväsendet bedöms som kriminellt.  Till dödligt 
våldkategorin hör dråp, fullbordat mord och misshandel med dödlig utgång. 
 
Författarna beskriver vidare att det dödliga våldet sker huvudsakligen i socialt 
”marginaliserade” miljöer av socialt ”marginaliserade” personer. Det är framför 
allt personer med missbruks- och/eller psykiska problem som begår denna typ 
av våldsbrott. Tidigare kriminalitet, arbetslöshet eller förtidspension liksom 
psykisk sjukdom eller psykisk störning hos gärningsmannen kompletterar ofta 
denna bild av utanförskap. Dessutom känner de inblandade varandra i mycket 
hög utsträckning, det vill säga att offret oftast är anhörig eller bekant till 
gärningsmannen. Detta innebär att det dödliga våldet oftast inte begås av, eller 
drabbar, människor som är okända för varandra.  
 
Vidare beskriver författarna tre våldstyper som sker inom det dödliga våldet; 
dödligt våld som sker inom familjen, dödligt våld som sker bland bekanta och 
dödligt våld som sker bland obekanta eller okända. Under den andra typen av 
dödligt våld, det vill säga det våld som sker bland bekanta, menar författarna att 
frågan i dessa situationer oftast rör sig om våld i missbruksrelaterade och/eller 
kriminella miljöer. I hela 60 % av fallen är såväl offer som gärningsman 
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alkoholmissbrukare. Motiven är oftast så kallade ”fyllebråk” om betydelselösa 
saker och uppgörelser i kriminella kretsar. I dödligt våld inom familjen är 
motiven oftast svartsjuka, medan motiven till dödligt våld som sker bland 
obekanta oftast är rån eller gatuvåld, vilket också oftast sker i anslutning till 
nöjesstråk (krogar, barer och pubar med mera). I samband med detta menar 
Lenke (1989) att både svensk och internationell forskning har visat att upp till 
86 procent av gärningsmännen och 75 procent av offren varit alkoholpåverkade 
vid tiden då dödligt våld skett. En stor andel av såväl gärningsmän som offer var 
dessutom alkoholmissbrukare.  
 

7.1.4 Rattfylleri 
 
Tove Sporre beskriver i sitt arbete om rattfylleri (publicerad 2004), att 
minskningen som skett inom rattfylleri under nästan hela 1990-talet har vänt till 
en stadig ökning under åren 2001-2003. Sporre presenterar ett antal troliga 
orsaker som förklarar denna ökning vilka bland andra är tillkomsten av 
lagstiftningen om drograttfylleri och polisens ökade tillämpning av riktade 
kontroller. Dock kan denna ökning, enligt Sporre, inte enbart förklaras utav 
dessa orsaker utan en starkt bidragande faktor till det ökade rattfylleriet är den 
ständigt ökade alkoholkonsumtionen i riket. Enligt Sporre är den faktiska 
rattfylleribrottsligheten betydligt större. Enligt Person (1980) uppskattades 
rattfylleribrotten till att vara 200 gånger större än det synliga rattfylleriet, vilket 
innebär att uppemot fyra miljoner rattfylleribrott begås årligen. I en annan studie 
(Greve, 1987) beräknades nykterhetsbrotten uppgå till cirka 7000 incidenter på 
en genomsnittlig dag, vilket skulle innebära motsvarande 2,5 miljoner 
rattfylleribrott årligen. Detta innebär att de polisanmälda rattfylleribrotten 
omöjliggör tolkningen av rattfylleribrottens utveckling i förhållande till det 
faktiska rattfylleriet som sker i det dolda.  
 
Relationen mellan den dolda och den anmälda brottsligheten påverkas av att 
brotten i så stor utsträckning upptäcks av polisen, det vill säga om polisen 
förändrar sina kontrollrutiner, bör detta synas i antalet rattfylleribrott.  
Den dolda rattfylleribrottslighetens storlek i relation till den anmälda har under 
de senaste decennierna påverkats av två förändringar i den polisiära 
rutinmässiga kontrollen. Den första förändringen är att antalet rutinkontroller har 
ökat markant under andra hälften av 1980-talet. Antalet rutinkontroller ökade 
kraftigt från omkring 600 000 (1984) till över 1 700 000 (1994). Under de 
senaste åren har dock de registrerade rutinkontrollerna minskat till 1 400 000 
utförda prov år 2003. Den dolda brottsligheten bör därmed ha minskat till följd 
av den ökade kontrollverksamheten eftersom polisen bör ha gripit fler 
rattfyllerister.  
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Sporre menar vidare att den andra förändringen är att den praxis som avser 
rutinkontrollerna har förändrats under början av 1990-talet. Från att koncentrera 
kontrollåtgärderna vid vissa tider, dagar och platser då antalet rattfyllerister 
förväntades vara högt, övergick polisen till mer slumpmässiga kontroller. Denna 
övergång hade troligtvis motsatt effekt, enligt Sporre, då träffsäkerheten för 
kontrollerna minskade. 
 
För att kunna få en mer begriplig bild om den faktiska rattfylleribrottsligheten 
föreslår Sporre att man studerar antalet trafikolyckor. Detta eftersom de som 
konsummerar alkohol påverkas både psykologiskt och fysiologiskt. 
Alkoholpåverkade personer blir mindre uppmärksamma och tappar omdömet, 
självkritiken minskar samt minskas den realistiska riskbedömningen kraftigt. 
Allt detta påverkar körförmågan negativt. Vidare försämras reaktionstiden samt 
koordinationen i takt med ökningen av blodets alkoholhalt, vilket kraftigt ökar 
trafikolyckors förekomst. Även vägverkets studier påvisar att i hälften av 
singelolyckor med dödlig utgång är förarna alkoholpåverkade. Därför menar 
Sporre att trafikolycksfallsutvecklingen är en viktig informationskälla (Sporre, 
2004). 
 
Singelolyckor med dödlig utgång ökade kraftigt under 1996-2001 (Ibid.). Dock 
har dessa olyckor minskat något under 2002. Den våldsamma ökningen av 
alkoholrelaterade olyckor samt rattfylleribrott har, enligt Sporre, tre olika 
tänkbara förklaringar. 
 
Den största förklaringen är att antalet anmälningar av rattfylleri under påverkan 
av narkotika, vilket införts i lagstiftningen 1999, ökat markant. År 2001 var 
omkring 3 800 av antalet anmälda rattfylleribrott just rattfylleri under påverkan 
av narkotika. År 2003 ökade anmälningarna till cirka 5 500. Den andra 
förklaringen är polisens riktade kontroller mot områden nära ”lördagsöppna 
systembolag år 2000”, samt Stockholmspolisens riktade kontroller på senare år.  
 
Den tredje förklaringen har att göra med polisens ändrade registreringsrutiner 
för anmälda trafikbrott, en förändring som emellertid endast kan ha en liten 
effekt på rattfylleribrotten.  Dock menar Sporre att de ovanstående faktorerna 
inte förklarar hela ökningen. En faktisk ökning av rattfylleribrottsligheten under 
senare år är därför antaglig. En annan tänkbar förklaring till detta kan vara den 
ökade alkoholkonsumtionen och antalet rattfylleribrott. Alkoholkonsumtionen 
har ökat markant under senare år. År 2001 var den totala alkoholkonsumtionen 
9,1 liter per person över 15 år och under år 2003 ökade den till 10,3 liter 
(Kühlhorn med flera, 2000; Leifman och Gustafsson, 2003). 
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7.2 Sexualbrott   
 
Peter L. Martens beskriver i sin rapport som är publicerad av Brå (2004) om 
sexualbrottens ökning i samhället samt de faktorer som ligger bakom denna 
ökning. Martens menar att denna ökning troligen beror på 
anmälningsbenägenheten. År 2003 anmäldes drygt 10100 sexualbrott, vilket 
motsvarar en ökning på 4 % jämfört med år 2002. Martens kategoriserar 
sexualbrotten grovt i fyra huvudkategorier vilka är: våldtäkt, sexuellt utnyttjande 
med mera, exhibitionism (blottning) och så kallat annat sexuellt ofredande 
(annat än exhibitionism). Martens menar att det har skett stora förändringar i 
sexualbrottens utveckling. Fram till slutet av 1980-talet var exhibitionism den 
största kategorin, medan den så kallade annat sexuellt ofredande var den största 
sedan 1992.  
 
Denna stora utveckling beror, enligt Martens, på den kraftiga ökningen av 
antalet anmälda brott. Dock är det noterbart att antalet våldtäkter har ökat med 
23 % under åren 2001-2003.  Martens menar vidare att sexualbrotten är ett brott 
med sannolikt mycket omfattande dold brottslighet. Detta, enligt Martens, beror 
på att sexualitet är ett känsligt ämne generellt och sexualbrotten är ännu 
känsligare att tala om, särskilt om dessa brott begås av närstående personer. 
Skuld- och skamkänslor, menar Martens, kan utgöra hinder för offren att 
polisanmäla dessa brott.  
 
Vidare menar Martens att sexualbrottens grovhet avgör utgången av offrets 
beslut om han/hon anmäler brottet eller inte. Detta innebär att de grova brotten 
anmäls i högre grad än de lindrigare brotten. En annan faktor som avgör 
utgången av beslutet om att anmäla dessa brott, är relationen till den som begår 
brottet. Det vill säga, brotten som begås av obekanta person/personer till offret, 
anmäls i större utsträckning än de brott som begås av bekanta. 
 
Enligt Martens finns det en annan hämmande faktor med avseende på 
sexualbrott mot barn, vilken är att barn själva oftast inte kan anmäla brotten till 
polisen. Detta gör att mörkertalet för dessa brott helt styrs av graden där barn 
kan berätta vad de blivit utsatta för, i vilken mån de blir trodda av omgivningen 
samt i vilken utsträckning de personer som får barnets förtroende beslutar att 
polisanmäla händelsen.  Även benägenheten att anmäla brotten kan variera över 
tid, menar Martens, vilket gör att mörkertalet varierar vid olika tidsperioder 
(Martens, 2004). 
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7.3 Vad får missbruket för konsekvenser? 
 

7.3.1 Lokalt drogpreventivt arbete ur ungdomars perspektiv 
 
Abrahamson (2006), beskriver i sin rapport ungdomarnas syn på alkohol och 
droger. Han presenterar även ungdomarnas resonemang om gatuvåld och rädsla 
för övergrepp av okända. För att ta reda på de forskningsfrågor som 
Abrahamson ställt, genomfördes sju fokusgruppintervjuer i en förortskommun 
till Stockholm. Abrahamsons motivation till valet av just fokusgruppintervju 
som metod är för att åstadkomma en diskussion om alkoholen samt dess följder.  
 
Resultatet av denna studie blev att; tjejernas resonemang om alkohol och våld 
eller rädsla för våld av okänd, domineras av den skuld de känner för sin säkerhet 
och vilka åtgärder de har vidtagit för att trygga den. Deras rädsla är knuten både 
till var drickandet äger rum och till hur de tar sig hem. De förklaringar och 
förtydliganden de ger för sina handlingar består till största delen av vilka 
säkerhetsåtgärder de har vidtagit. Det som mest framträder genom dessa 
resonemang är skyldigheten de känner för att ”ta vara på sig”. Ett underliggande 
resonemang som också framträder i diskussionen är att ”den tjej som är berusad 
på fel plats och vid fel tid på dygnet får skylla sig själv” (Abrahamson et. al 
2006).   
 
Killarnas resonemang om alkohol, våld och rädsla för våld från okänd handlar 
egentligen om avståndstagande till våld, med vissa motiverade undantag. Ett 
motiv är berusningen; ”när man är berusad är man en annan och kan ursäktas för 
sina handlingar”. Det betydelsefulla är vem man är när man är nykter. Ett annat 
motiv är när våldet används för att ” skydda en svagare och för att hjälpa 
kompisar” och därmed kan det rättfärdigas.  
 
Vidare beskriver Abrahamson att tjejerna öppet visar sin rädsla. Det som tjejerna 
fruktar mest är våldtäkt och fulla män, dock används ordet ”våldtäkt” sällan i 
diskussionen. För killarnas del är rädslan mer konkret och handlar om rädsla för 
andra jämnåriga killar.  
 
Abrahamson beskriver även att tjejerna inte rättfärdigar sina handlingar på grund 
av alkoholen. Berusning är inte någon ursäkt för misstag i säkerheten. Detta 
innebär att tjejerna alltid skall tänka på sin säkerhet oavsett nykterhetstillståndet. 
Detta skiljer sig från killarnas sätt att tänka där det handlar om att berusningen 
används för att ursäkta våldets uppkomst. 
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7.3.2 Ung på krogen 
 
I en studie om unga på krogen menar Louise Bergman att krogen spelar en 
central roll i ungdomarnas liv. Krogbesök är förknippade med nöje och 
avkoppling. Dock finns en annan symbolisk innebörd som förknippas med 
krogbesök, vilken är åldersbegränsningen. Denna är i sin tur förknippad med 
utvidgat ansvarstagande. Dessutom menar Bergman att krogliv är förknippat 
med de sociala relationerna, det vill säga att det är i dessa miljöer som man 
skapar nya relationer, förnyar de gamla, ingå i nya ungdomsgrupper eller skaffar 
nya livsstilar. Vidare menar Bergman att deltagande i krogliv innebär ett socialt 
lärande. Detta handlar om att lära sig att handskas med alkohol, berusning, 
spänning och främmande människor. Att krogarna har åldersbegränsningar samt 
att dessa krogar oftast har ordningsvakter eller entrévärdar som kontrollerar 
ungdomarnas legitimation, innebär detta ofta en hämmande faktor för deras 
sökande efter nöje och avkoppling, för de ungdomar som ändå vill komma in på 
krogen. Dessa hämmande faktorer ger oftast upphov till att använda falsk 
legitimation (Bergman, 2003). Krogarnas sätt att hantera ungdomarna finner 
inget stöd i lagen.  
 
Detta trots att alkohollagen egentligen innebär att man inte får servera alkohol 
till ungdomar under 18 år, dock får de befinna sig på krogarna och 
restaurangerna (Ibid.).  
 

7.3.3 Rån 
 
Jan Ahlbergs rapport, som publicerats 2004, handlar om rånutvecklingen sedan 
1990-talets mitt och fram till 2003. Den dominerande formen av rån är 
personrån vilket utgör ca 70 % i rånstatistiken. Däremot utgör de mer 
uppmärksammade rånen, såsom bankrån och postrån, endast 1 % i 
rånstatistiken. Butikrån, som utgör den näststörsta kategorin, utgör ca 11 % av 
statistiken (Ahlberg, 2004).  
 
En av orsakerna bakom ökningen av personrånen, anser Ahlberg, är att 
personrånen har blivit vanliga i vissa ungdomskretsar. Främst är detta problem 
utbrett i storstäderna. Ömningen av personrån beror, enligt Ahlberg, på att vissa 
ungdomsgäng satte denna typ av rån i system. Även butiksrån har haft en kraftig 
ökningstrend sedan slutet av 1980-talet och andra delen av 1990-talet. Den 
troliga orsaken bakom denna ökning är, enligt Ahlberg, att eftersom ökningen av 
butiksrån och personrån sammanfaller under samma tidsperiod så innebär detta 
att de ungdomsgäng som ligger bakom personrånsökningen är de samma som 
ligger bakom butiksrånsutvecklingen. Butiksrån sker oftast kvällstid och är även 
ofta riktade mot kiosker, godisbutiker eller liknande ensambetjänade butiker 
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(Ahlberg, 2004). Utvecklingen för en tredje kategorin, det vill säga bankrån och 
postrån, har sett annorlunda ut. Sedan mitten av 1970-talet har dessa råntyper 
minskat konstant. Detta beror, enligt Ahlberg, på de ständigt ökade 
säkerhetsåtgärderna i och kring bankerna och postkontoren (Ahlberg, 2004). 
 

7.3.4 Narkotikabrott 
 
Daniel Svensson beskriver i sin rapport den kraftiga ökningen av narkotikabrott 
under hela 1990-talet. En av orsakerna till den kraftiga ökningen, menar 
Svensson, beror på lagändringen från 1993. Denna lagändring innebar att 
polisen gavs möjlighet att ta urin- eller blodprov vid misstanke om eget bruk av 
narkotika. Denna möjlighet som gavs till polisen gjorde att fler prover togs 
vilket i sin tur resulterade till att fler åkte fast för narkotikamissbruk och/eller 
innehav av narkotika(Svensson, 2004). 
 

7.3.5 STAD-projektet 
  
I denna rapport har Gripenberg (2002) diskuterat ordningsvakternas, polisens 
samt krögares uppfattning av de narkotikasituationer som uppstår i krogarna. 
När det gäller ordningsvakternas roll är det inte endast de själva som anser att de 
innehar ett utsatt yrke. Även poliser och krögare delar nämligen den 
uppfattningen. Yrket innebär att möta berusade, aggressiva och påverkade 
människor.  
 
Misshandel och mordhot är några av de missöden som de utsatts för. Flera av de 
ordningsvakter som intervjuats i studien önskar att de hade haft större 
befogenheter. Att drogtecken och symtom inte ingår i den ordinarie 
vaktutbildningen ser ordningsvakterna som en brist. De anser att om de ska 
uppfylla kravet att stoppa narkotikagäster vid dörren, måste de även ha 
kunskapen till att kunna identifiera narkotikapåverkade. Ännu en uppfattning 
som delas av ordningsvakter, krögare och poliser är att det finns för många 
olämpliga personer som står i krogdörrarna. Vissa hävdar att det inte är ovanligt 
att en entrévärd har ett kriminellt förflutet. En skärpt kontroll av redan 
förordnade vakter är också en gemensam uppfattning mellan dessa tre aktörer 
(Gripenberg, 2002).  
 
Aktörerna är eniga om att polisens roll är mycket viktig i försöken att få bort 
narkotikan från krogarna. Vad som kommer fram i intervjuerna är att även 
polisen behöver utbildning för identifiering av drogpåverkade gäster. Vissa 
kvällar finns Kroggruppen, som är en av polisens specialgrupper, tillgänglig för 
ordningsvakterna att tillgå. Vakterna menar dock att det kan uppstå problem när 
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de kontaktar polisgruppen. Ett exempel på detta är när en narkotikapåverkad 
person gripits av ordningsvakterna och de poliser som kommit till krogen inte 
har någon utbildning angående narkotikan. I sådana fall släpps antingen gästen, 
eller så betraktas fallet som LOB6. Detta innebär komplikationer eftersom 
personen som var narkotikapåverkad istället klassas som LOB-fall, vilket krogen 
sedan får förklara för tillståndsenheten (Ibid.). 
 
Poliserna anser å sin sida att de har otillräckliga resurser. En av de intervjuade 
poliserna menar att det finns ett behov av jourdomstolar eftersom den som blivit 
gripen misstänkt för narkotikabrott kan vara tillbaka på krogen några timmar 
senare. Detta skulle dock undvikas om man hade jourdomstolar, eftersom den 
narkotikapåverkade skulle få sitt straff omedelbart.  
 
När det gäller krögarnas och krogpersonalens roll råder likhet med 
ordningsvakternas, på så vis att även de har ett tufft arbete eftersom även de 
bemöter de narkotikapåverkade personerna. Ett hinder i samarbetet mellan 
poliser och ordningsvakter kan ibland vara krögarna, hävdar två av 
ordningsvakterna. De menar att det tyvärr finns ett för stort antal krögare som 
inte vill att deras vakter skall ringa polisen allt för ofta. Detta beror på att 
krögarna då blir oroliga för krogens serveringstillstånd, eftersom det är i fara om 
polis tillkallas allt för ofta. Krögarna som intervjuats anser dock inte att 
narkotika är ett stort problem bland deras restauranggäster (Ibid.). 
 

7.3.6 Krogrelaterat våld  
 
Edin & Gustavsson (2007) anser i sin uppsats om krogrelaterat våld att den 
främsta orsaken som ligger bakom krogvåldet är alkoholen och dess påverkan på 
individerna som konsummerar den. Författarna diskuterar våldet, utifrån Åke 
Daun (1989) om den svenska mentaliteten, och menar att våldet är det starkaste 
uttrycket för den fysiska konflikten. Dock är dessa handlingar avvisade av 
kulturens normer. Dock anser Daun (1987) att den svenska mentaliteten 
karaktäriseras av bland annat en konfliktundvikande mekanism vid interaktion 
med andra människor. Dock är denna konfliktundvikande karaktär inte vad man 
möter vid observation på och utanför någon svensk krog på en vanlig 
lördagskväll. Det är i dessa situationer som drickandet visar sin genuina 
funktion. Denna funktion handlar om en tillåtelse att bli aggressiva, högljudda 
eller sentimentala. Man behöver inte stå till svars för detta beteende, då man har 
berusningen att beskylla (Daun, 1987). Författarna i rapporten menar vidare att 
alkoholen spelar en central roll i problematiken på Linköpings nöjesgata, 

                                                 
6 Detta betyder lagen om omhändertagande av berusad. 
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Ågatan7. Detta eftersom allt våld sker i och kring nöjesställena (Edin & 
Gustavsson, 2007).  
 

7.3.7 Sambandet mellan alkohol och våld 
 
Hedström (2005) beskriver i sin rapport sambandet mellan alkohol och våld 
bland tredjeårs gymnasieelever. Denna studie är baserad på en 
enkätundersökning bland gymnasieelever. Det visade sig att det fanns ett 
samband mellan våldserfarenheter och berusningserfarenheter. En av de centrala 
frågeställningarna som behandlades i studien var sambandet mellan 
alkoholintaget och dess effekt på sinnestämningen. I rapporten framgick att 
sinnestämningen påverkades rejält hos deltagarna, utgången för denna påverkan 
var för det mesta aggressiva handlingar. Detta innebär att majoriteten av dessa 
elevers aggressioner utbrast när de drack alkohol. Den andra centrala frågan som 
behandlas i rapporten är våldserfarenheterna i samband med alkohol. Det visade 
sig att en stor majoritet av eleverna antingen blev utsatta för våld eller själva 
utsatte andra för våld under alkoholpåverkan (Hedström, 2005).   
 

7.4 Åtgärder i förebyggande syfte mot våldsbrott i den offentliga 
miljön 
 

7.4.1 Åtgärder mot misshandelsbrott 
 
Kühlhorn presenterar ett antal brottsförebyggande åtgärder i sin rapport. Han 
delar dessa åtgärder i två steg, dels åtgärder som riktas mot orsaksfaktorer, det 
vill säga alkohol, men även åtgärder som riktas direkt mot våldsutövning. 
Vidare menar Kühlhorn att till den första strategin hör den traditionella 
alkoholpolitikens åtgärder. Kühlhorn menar att det finns tre scenarion som 
regeringskansliet presenterade år 1998 för att få bukt med problemet, dessa är 
följande. 
 
Den första strategin kallades för I egna händer. Detta innebär att trots den något 
problematiska utvecklingen av EU och Sveriges ekonomi, så sänks skatterna 
med 30 procent. Detta får dock inte bukt med marknaden för oregistrerad 
införsel av alkohol, utan detta leder till att konsumtionen och missbruket ökar 
markant. 
 

                                                 
7 Denna rapport handlar egentligen om våldet i och kring Ågatan, vilken liggen i Linköping och är den centrala 
gatan för nattlivet i staden, nästan alla krogar och pubbar ligger i denna gata. 
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Den andra strategin kallades Det europeiska folkhemmet. Denna strategi skulle 
betyda ett ökat samarbete mellan EU-länderna, vilket skulle innebära att det blir 
prissänkningar i Sverige med uppåt 25 procent (vilket förutsätter större 
skattesänkningar än i det första scenariot). Det var tänkt att den illegala 
marknaden skulle minska i denna framtidsbild. Dock har alkoholkonsumtionen 
ökat med cirka 25 procent och alkoholskadorna ännu mer. 
 
Endast i det tredje scenariot, Den svenska modellen, ligger konsumtionen och 
skadorna på ungefär samma nivå i jämförelse mellan åren 1997 och 2005. 
Denna framtidsbild förutsatte att EU skulle låta Sverige ha kvar 
undantagsreglerna beträffande införsel av alkohol. Den 1 januari 2004 föll dock 
den sista begränsningen i resandeinförseln, vilket betydde att det tredje scenariot 
därmed var överspelat. Alkoholkonsumtionen hade redan år 2003 i jämförelse 
med år 1997 ökat med 25 procent. Detta innan den sista resandebegränsningen 
var avskaffad samt innan de nya länderna med låg skatt på alkohol anslutits till 
EU (Kühlhorn, 2004).  
 
Erhållandet av insikterna om effekterna av de direkta förebyggande åtgärderna 
mot brott bygger i huvudsak på erfarenheter och inte på vetenskapliga 
utvärderingar (Sherman med flera, 1999). I de internationellt mycket 
uppmärksammade strategierna bör man ingripa mot brott med låg tolerans. 
Generellt sett har dock den regressiva brottsuppklarningen i Sverige lett till att 
risken för en gärningsman att åka fast för ett misshandelsbrott minskat. Detta 
gäller speciellt för de mindre allvarliga fallen. Det har även startats regionala 
försöksverksamheter i syfte att sänka toleransen mot specifika våldsbrott.  
Intrycken av satsningen evaluerades via analyser av såväl offerundersökningar 
som polis- och brottsdata för inskridandesåret 1996 och kontrollåret 1995 
(Wikström med flera, 1997).  
 
Utvärderingsresultaten är trots det inte tillräckligt entydiga för att erfarenheterna 
från dessa platser där satsningarna ägde rum ska kunna exporteras i större skala. 
Ett annat sätt att bekämpa brott på är kameraövervakning av känsliga områden. 
År 2003 publicerades två utvärderade fallstudier med fokus på gatuvåldet, en 
från Malmö och en från Helsingborg (Brå, 2003). Den första studien avsåg ett 
centralt torg i Malmö. Man såg att en tydlig effekt på brott mot person hade 
uppstått efter det att kameraövervakning införts på området. Det fick man dock 
inte i den andra studien som handlade om en park i Helsingborg. Även denna 
typ av ingripanden kräver ett fortsatt försöks- och utvärderingsarbete innan 
slutledningar kan dras och insikterna blir generaliserbara. Dock bör ett viktigt 
faktum i samband med kameraövervakning tydliggöras, nämligen att åtgärden 
inte är speciellt kostnadseffektiv, detta i jämförelse med effekterna av 
alkoholpolitiska beslut (Kühlhorn, 2004). 
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7.4.2 Åtgärder mot dödligt våld 
 
Dödligt våld är svårt att förhindra vid själva brottstillfället eftersom 
möjligheterna till insyn och ingripande i det akuta skedet är små. En stor del av 
det dödliga våldet utspelar sig i missbrukarkretsar, därmed är en minskning av 
missbruket en viktig åtgärd. Ytterligare en stor del av det dödliga våldet sker 
inom familjen. Petersson & Rying (2004) menar att samhällets åtgärder måste 
inriktas på familjer i riskzonen innan händelseutvecklingen går så pass långt att 
utfallet blir dödligt våld. Här är det myndigheternas arbete som måste förbättras. 
En orsak till dödligt våld kan vara svartsjukedrama och familjer med dessa typer 
av problem har oftast haft kontakt med någon form av myndighet innan 
brottsscenariot. Det myndigheterna då behöver bli bättre på är att identifiera 
familjer som befinner sig i riskzonen för dödligt våld. En annan åtgärd som 
nämns är ett ökat samarbete mellan myndigheterna och organisationer som till 
exempel kvinnojourer (Petersson & Rying, 2004) . 
 

7.4.3 Åtgärder mot rattfylleri 
 
Återigen är det människor med missbruksproblem som hamnar i fokus då man 
vill komma till rätta med brott som rattfylleri. Individinriktade åtgärder som 
särskilda program och behandlingar mot dem som har missbruksproblem antas 
kunna ge effekter, eftersom en stor del av rattfylleristerna har 
missbruksproblem. Denna typ av åtgärd har tidigare visat sig vara lyckad. I 
december 2003 utförde den dåvarande regeringen en utredning som ett led i den 
nationella planen för att förebygga alkoholskador. Alkoholrelaterade 
trafikolyckor var särskilt prioriterade i denna plan. Genom utredningen är det 
tänkt att rattfylleribrotten skall minskas. En viktig del i detta är givetvis att 
förminska alkoholkonsumtionen i samhället, men det ter sig svårt då alkoholen 
blivit alltmer lättillgänglig samtidigt som det blivit tillåtet att införa mer och 
billigare alkohol i landet (Sporre, 2004). 
 

7.4.4 Åtgärder mot sexualbrott 
 
Brottsförebyggande åtgärder kan delas in i tre sektioner. Den primära 
preventionen syftar till att förebygga ett brott innan det begåtts. Den sekundära 
preventionen syftar till åtgärder mot riskgrupper. Den tertiära preventionen sätts 
in efter att ett brott begåtts, till exempel i syfte att förebygga återfall. Den 
primära preventionen mot sexualbrott har haft som syfte att höja allmänhetens 
medvetande om problemet. Vidare har det utformats åtgärdsprogram riktade mot 
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barn i syfte att öka deras motståndsförmåga i övergreppssituationer. Socialt stöd 
till dem som antas tillhöra riskgrupper är ett exempel på sekundär prevention, 
medan behandling av förövare i syfte att förebygga återfall är ett exempel på 
tertiär prevention mot sexualbrott. Ytterligare en viktig åtgärd är utbildning. Det 
är viktigt att man med hjälp av till exempel skolundervisning når ut till 
ungdomar med information om sexualitet, jämställdhet mellan könen och 
personlig integritet. Behandlingsmodeller som gruppbehandling, familjesamtal 
och individuella samtal har givit bäst resultat vad gäller ungdomar som begått 
sexualbrott (Martens, 2004). Listan på åtgärder mot sexualbrott kan göras lång 
då det finns massvis med olika typer av sexualbrott. 
 

7.4.5 Förebyggande åtgärder mot missbruk och dess konsekvenser 
 
I ett lokalt drogpreventivt arbete ur ungdomars perspektiv som gjorts vid 
Stockholms Universitet av docent Maria Abrahamsson, fil dr, Centrum för 
socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Stockholms 
universitet, Stockholm, med flera, så kom man fram till ett antal åtgärder för att 
förebygga missbruk och dess konsekvenser. Även här framkommer utbildningen 
som en viktig åtgärd för att komma tillrätta med problemet. Författarna till 
denna rapport menar att kunskapen om överdoser hos exempelvis 
heroinmissbrukare måste bli bättre. Författarna ville också utveckla metoder för 
uppföljning av individer som tagit överdoser vad gäller långsiktig behandling 
samt vill man utveckla effektiva eftervårdsprogram hos individer med aktuella 
överdoser (Abrahamsson med flera, 2006). 
 

7.4.6 Unga på krogen 
 
Som vi tidigare läst i denna uppsats vållar unga kroggäster ofta problem på 
grund av till exempel falsk legitimation, brist på alkoholkontroll och så vidare. 
Dock finns det ett antal åtgärder som kan vidtagas för att rätta till dessa problem. 
Tidigare har vi kunnat läsa i denna uppsats att utbildning är en åtgärd för att 
bekämpa olika typer av problem i samhället och detta problem är inget 
undantag, för även här anges utbildningen som en av de faktorer som man bör 
satsa på för att förebygga problemet i fråga. Krögare, restaurang- och 
vaktpersonal bör fortsättningsvis utbildas i ansvarsfull alkoholhantering. 
Samtidigt anser man att den liberala attityden och användandet av falska 
legitimationer är en fråga för polismyndigheten (Bergman, 2003). 
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7.4.7 Förebyggande åtgärder mot rån 
 
Rån mot butiker är ett brott som kan förebyggas genom en rad åtgärder. Här 
kommer ett par av dessa att nämnas. Ett begrepp som här blir aktuellt är 
situationell prevention. Det är en åtgärd som inriktas mot att man försvårar 
rånets genomförande. Exempel på sådana åtgärder är följande; reducering av 
mängden tillgängliga kontanter genom användning av sedelboxar, slutna 
kassasystem och värdeskåp med tidlås, för att ta upp några exempel. Det primära 
är ju att först informera butiksägaren om att denna typ av skydd faktiskt är 
tillgänglig. Butikens utformning kan också hjälpa till att förebygga risken för ett 
rån. Exempel på detta är ökad insyn genom butiksfönstren, god belysning vid 
entrén och låsta bakdörrar med titthål till exempel. Tysta överfallslarm och 
övervakningskameror är också åtgärder som man kan använda sig utav för att 
skydda sig från rån på ett bra sätt (Ahlberg, 2004). Givetvis kan ju även gemene 
man använda sig utav dessa åtgärder för att skydda sig privat. 
 

7.4.8 Åtgärder mot narkotikabrott 
 
Narkotikakommissionen föreslog bland annat en åtgärd mot narkotikabrott. 
Åtgärden man föreslog var tillsättandet av en nationell narkotikasamordnare. 
Vad gäller det framtida arbetet anser narkotikasamordnaren att satsningar bör 
göras lokalt, i form av drogförebyggande arbete. Vad gäller den specialiserade 
missbrukarvården anser man att avgiftningsplatser bör ökas och att satsningar 
bör göras på eftervården (Svensson, 2004). 
 
En annan rapport som haft ett liknande problemområde är STAD-projektets 22.a 
rapport från år 2002. En viktig del i denna rapport var att identifiera åtgärder 
mot narkotikarelaterade problem på Stockholmskrogar. Liksom tidigare ges 
utbildningen som viktig faktor för att förebygga narkotika på Stockholms 
krogar. Krogpersonal i allmänhet, ordningsvakter i synnerhet, måste alltså 
utbildas i narkotikans följder, det vill säga hur en narkotikapåverkad person ser 
ut, alltså vad han får för personliga drag. Vidare måste personalen även veta hur 
man hanterar problemet på bästa sätt. God entrébelysning för att se gästernas 
ögon, kameror och metalldetektorer är andra verktyg som kan användas för att 
förebygga denna typ av problem (Gripenberg, 2002). 
 

7.4.9 Åtgärder mot krogrelaterat våld 
 
Edin & Gustafsson (2006) redogör i sin uppsats om nöjesgatans baksida för ett 
antal åtgärder som man kan använda sig utav för att komma till rätta med det 
krogrelaterade våldet. En del av de åtgärder som ges här har redan nämnts 
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tidigare och de koncentrerar sig främst på alkoholen men även belysningen. 
Författarna ser alkoholutbildningen och den ansvarsfulla alkoholserveringen 
som måsten om man vill rätta till problemet. Vidare hävdar författarna att de 
tittat på tidigare studier som visar att ju senare en krog stänger, desto högre är 
risken för våld i anslutning till krogen i fråga. Risken ökar ännu mer om det 
finns fler krogar belägna inom samma område och om dessa krogar stänger 
samtidigt (Edin & Gustafsson, 2006). Slutsatsen är då att författarna här ser 
åtgärder som kan förminska krogvåldet i form av mer glest anlagda krogar och 
en tidigare stängningstid. Patrullerande poliser i anslutning till krogarna antas 
också bidra till ett minskat krogrelaterat våld (Edin & Gustafsson, 2006). 
 

7.4.10 Övriga åtgärder mot brott i den offentliga miljön 
 
En kontroversiell och omdiskuterad metod för att förebygga brott är 
användandet av övervakningskameror. Frågor som rör individens integritet är 
alltid känsliga, så även frågan om användandet av övervakningskameror. En 
studie har gjorts där man tittat på flera olika studier som undersöker hur pass bra 
metoden med övervakningskameror i förebyggande syfte är. Studien har visat att 
övervakningskameror bidrar något till att upprätthålla ordning i samhället och 
skrämma medborgarna från att begå brott (Brå, 2007). Dock är det många som 
frågar sig ifall det är värt när man inkräktar på individens integritet. 
 
Även inom kollektivtrafiken har det utförts åtgärder för att skapa ordning och 
förebygga oordning. Vid busshållsplatser har man t ex ökat belysningen och 
skurit av buskage, samt använt sig av bussvärdar på bussarna (Brå, 2004). 
 
Vissa hävdar att brottsförebyggande tänkande bör ske hela tiden, vad gäller 
designarbete, i arkitektur och i offentliga miljöer. Därför har Brottsförebyggande 
rådet gett ut en rapport om åtgärder som kan vidtagas i vardagen för att 
förebygga brott. Butiker får ibland problem med att deras kundvagnar blir 
stulna. De stulna vagnarna har skapat oordning i butikens omgivningar då de 
används till andra ändamål än det som de varit tänkta att användas till. Därför 
har man i en butik i Stockholm skapat kundvagnar som aldrig försvinner. 
Kundvagnen fungerar likt en fotboja. En särskild broms som finns monterad på 
kundvagnarna aktiveras då vagnen passerar en strömslinga vid butikens in- och 
utgång. Försöker man att föra ut vagnen ur butiken slår bromsarna till och det är 
omöjligt att föra bort den (Designåret, Brå, 2005).  
 
Även knarkbefriade toaletter har utformats. Som ett led i STAD-projektet som 
det tidigare berättades om inrättades ett samarbete som kallades ”Krogar mot 
knark”. Man har gjort det väldigt svårt för knarkarna att bruka knark inne på 
toaletterna genom att ta bort redskap som kan tänkas användas som hjälpmedel 
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för att få i sig knarket. Detta har lyckats genom satsningar på inredningsdesign 
(Designåret, Brå, 2005). 
 
Även exempel som stöldsäkra handväskor och färgklämma mot snatterier har 
presenterats (Ibid.) 

 

8. Diskussion  
 

 8.1 Ökar våldet eller minskar det? 
 
Alla rapporter som behandlats i denna studie pekar på att våldet ökar drastiskt. 
Främst är det i storstäderna. Enligt socialekologisk teori är denna ökning 
koncentrerad kring zon 28. Dock är det vissa brottskategorier som sticker ut i 
statistiken mer än andra. Till exempel i rånbrotten är majoriteten av de anmälda 
brotten så kallade personrån, vilket utgör 70 %. Författaren beskyller vissa 
ungdomsgäng för dessa brott. Att personrånen ökar på grund av ungdomsgängen 
och att denna ökning dessutom sträcker sig över en lång tidsperiod (mitten av 
1980-talet- 2003) beror, enligt socialekologisk teori, på att dessa gängs 
värderingar överförs genom interaktion med andra ungdomar och sprider sig 
som en löpeld i samhällets kropp. De flesta artiklarna behandlar även den dolda 
brottsligheten och menar att den är betydligt högre än den faktiska 
brottsligheten. De sexuella övergreppen, främst övergrepp mot barn, är den 
kategorin som troligen har det högsta mörkertalet. Detta beror på att denna typ 
av brott är betydligt känsligare att anmäla. Skamkänslorna och skulden som 
offren känner är de främsta orsakerna som hindrar offren ifrån att polisanmäla 
dessa brott. 
 
En gemensam bakomliggande orsak till nästan alla brott är alkoholen. I de flesta 
polisanmälda brotten är minst en av de inblandade alkoholpåverkad vid 
brottstillfället. Det råder stor enighet bland författarna av de artiklar som 
behandlar alkohol som orsak till brott, att den ökade konsumtionen är den största 
orsaken till att brott överhuvudtaget ökar i samhället. Enligt den 
socialekologiska teorin är brotten högst i zon 2. Det är inom denna zon som 
barer och alkoholserveringsställen generellt existerar. Detta problem är, som 
framgått av socialekologisk teori, ett ökänt och gammalt problem som har plågat 
samhället genom tiderna.  
 

                                                 
8 Dock kan man bortse från fattigdomsfaktorn i detta resonemang, eftersom det inte har genomförts några 
undersökningar för att fastställa invånarnas klasstillhörighet och ekonomiska situation. 
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Den ökade alkoholkonsumtionen kan i sin tur förklaras utifrån Benthams 
begrepp ”pleasure” och ”pain”. Folkets strävan efter ”pleasure” och 
tillfredställelse leder dem till barer och nattklubbar. I dessa miljöer är alkoholen 
den enda9 ”nöjeskuren” som serveras. Jakten på kicken driver människor till att 
dricka mer för att behålla njutningstillståndet som orsakas av alkoholintaget. 
Dock blir detta ostyrbart och ställer till med problem istället. Denna bristande 
kontroll på berusningen vållar i de flesta fall till olika brottsdåd10. Detta 
förutsätter att människans beteende styrs av de enkla mekanismerna ”pleasure” 
och ”pain”. Dock i andra typer av brott11, kan anledningen till att begå dessa 
brott vara just sökandet efter ”pleasure”. Njutningen som eftersträvas i dessa 
brott kan liknas med berusningen som eftersträvas vid alkoholdrickandet. 
Skillnaden mellan dessa två tillstånd är att i det sistnämnda är man oftast 
omedveten om sina handlingar. Dock skall detta inte ses om en ursäkt utan 
tvärtom skall detta ses som en anledning till att inte nå onykterhetstillståndet och 
därmed riskera att tappa kontrollen och begå brott. 
 
Alla undersökningar12 som genomförts inom detta område, har gång på gång 
bevisat att alkoholen är den främsta orsaken till att vissa brottskategorier 
fortlever i samhället. Att alkoholen har den enorma betydelsen för brottsligt 
beteende beror på den fatala påverkan på människa både fysiologiskt och 
psykiskt. Ett tydligt exempel som beskriver överkonsumtionen av alkoholen, är 
rattfylleribrottet som har ökat drastiskt de senaste åren. Sporre anser i sin rapport 
om rattfylleri att den största orsaken bakom den ökade trenden är just den 
accelererande konsumtionen av alkohol. Dock anser Sporre att även 
lagstiftningen13 spelar en stor roll. 
 
Emellertid har Andersson och Mellgren (2007) diskuterat i sin rapport om det 
verkligen sker en ökning eller minskning av våld i landet. Den centrala frågan i 
rapporten är ”kan man lita på att brottsstatistiken ger en korrekt bild av den 
faktiska brottsligheten?” (Andersson & Mellgren, sid 9, 2007). Det finns enligt 
författarna en rad olika faktorer som påverkar tillförlitligheten i brottsstatistiken. 
Roxell och Tiby (2006) diskuterar några av dessa faktorer, vilka är: statistiska 
förhållanden, rättsliga förhållanden och faktiska förhållanden. 
 
Statistiska förhållanden innefattar rapporteringstidspunkt. I Sverige används till 
exempel anmälningstillfället som rapporteringstillfälle, medan i andra länder 
används senare tillfällen för att rapportera dessa brott i statistiken. Dessa 
tillfällen kan handla om när brotten är uppklarade eller när polisen har säkra 

                                                 
9 I detta resonemang bortser man från droger vilket också är en förekommande nöjeskur i dessa miljöer. 
10 Alltifrån de olika sexualbrottstyperna till rattfylleri och i värsta fall dödligt våld. 
11 Som till exempel sexualbrott, rån eller liknande. 
12 De artiklar som användes i denna studie är bara några få av de mängder som behandlar problemet. 
13 Av bland annat utökade poliskontroller. 
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bevis på att brott verkligen har skett. Detta, enligt Roxell och Tiby, ger en 
betydligt säkrare rubricering.  
  
Den andra indikatorn är extensiv antalsräkning. Följden av detta blir att antalet 
brott som redovisas i statistiken blir betydligt högre jämfört med andra länder.  
Dock, menar Roxell och Tiby, blir dessa indikatorer aktuella vid internationella 
komparationer. Vid nationella diskussioner spelar dessa faktorer mindre roll. 
 
En tredje faktor som Roxell och Tiby diskuterar är den tidsmässiga 
förskjutningen av brottsanmälan. Detta innebär att brott anmäls lång tid efter att 
de har begåtts. En fjärde faktor som påverkar de statistiska förhållandena är 
ändringar i statistikrutiner, vilket kan handla om uppdateringar av brottskoder 
eller liknande. 
 
Vidare diskuterar Roxell och Tiby att de rättsliga förhållandena även påverkar 
brottsstatistiken. Rättsliga förhållanden såsom legaldefinitionens betydelse, 
vilken innebär att kategoriseringen och rubriceringen av brottet har en direkt 
inverkan på att vissa brottskategorier, sticker ut i statistiken jämfört med andra 
kategorier.   
 
Det som avser de faktiska förhållanden, menar Roxell och Tiby, är att 
anmälningsbenägenheten, legalitetsprincipen14 samt förstärkt straffrättsligt 
skydd leder till flera anmälningar15. Alla dessa indikatorer påverkar 
tillförlitligheten i statistiken (Andersson & Mellgren, 2007). 
Dessa är de huvudargument mot den nuvarande relativt höga brottsstatistiken 
som, Andersson och Mellgren (2007) menar, råder i samhället.  

 

8.2 Alternativa förklaringar 
 
Enligt subkulturteorier förklaras det ökade våldet av interaktionen mellan de 
olika ungdomsgängen inom framför allt arbetarklassen. Detta beror på de 
knappa resurserna som dessa ungdomar lever under. En brottskarriär ses därför 
som ett medel eller en slags biljett för att komma ur dessa förhållanden. I 
Abrahamssons studie om unga på krogen, diskuterar ungdomarna de motiv som 
ligger bakom deras användning av våld. Ett av argumenten är att våldet bör 
användas för att ställa upp för andra kompisar. Detta argument indikerar att det 
råder en slags ”öga mot öga kultur” bland dessa ungdomar. Att börja slåss med 
andra ungdomar med självförsvarsmotiv är egentligen en ursäkt för att 
rättfärdiga sina våldshandlingar. Enligt subkulturteorier är detta även ett 
                                                 
14 Detta innebär att polis och åklagare måste registrera alla brott som kommer till deras kännedom. 
15 Oavsett den faktiska brottslighetens grovhet. 
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kännetecken för arbetarklassens relaterade våldsutbredning. Något som 
diskuteras av subkulturteorier är den kortsiktighet som råder i handlandet bland 
ungdomarna i arbetarklassen. Denna kortsiktighet bekräftas av ungdomarnas 
argument i Abrahamssons studie.  
 
En annan rapprot som utgår från utbredningen av ungdomsrelaterade brott, är 
Jan Ahlbergs rapport om rån. I denna rapport menar Ahlberg att ungdomsgängen 
står bakom de flesta polisanmälda brotten. Syftet med dessa brott är att komma 
åt så mycket pengar som möjligt. Detta förklaras av Mertons strain-teori, där 
brotten som begås av ungdomsgäng med knappa resurser är starkt relaterade till 
dessas ekonomiska situation i strävan att uppnå de etablerade målen i samhället. 
Den rådande skevheten i samhället tvingar många att söka alternativa sätt att 
uppnå en normal levnadsstandard. Denna standard, som är definierad av 
medelklassen, handlar ofta om ett tryggt boende, en stadig och regelbunden 
inkomst, samt en hög utbildning. Dessa ungdomar saknar det sistnämnda vilket 
förutsätter den normala levnadsstandarden. Brott ses i sådana fall som ett snabbt 
och effektivt sätt att utöka sina tillgångar och förbättra dem. Den största 
kategorin inom rån är, enligt Ahlberg, personrån. Detta kan ses av många 
ungdomsgäng som en enkel och snabb väg för att få in de medel som krävs för 
att klara vardagen då de egna tillgångarna sviker en. 
 
Denna syn är även i enlighet med differentiellas associationers argument om 
brottens uppkomst. I denna teori anser man att bland annat att brotten är ett 
inlärt beteende vilket innebär att de sprids via interaktion med andra brottslingar. 
En av teserna som tas upp i denna teori är att inlärningen av brottsligt beteende 
sker i grupper med nära personliga relationer. De ungdomsgäng som begår 
brotten består oftast av kompisar och vänner. Detta bekräftas även av 
Abrahamssons studie där ungdomarna bekräftar att de ställer upp för varandra 
när det behövs. De värderingar som ungdomarna delar på, manar dem att ställa 
upp för varandra vid behov. Att brottsligt beteende är ett uttryck för generella 
behov och värderingar bekräftar ungdomarnas resonemang i Abrahamssons 
studie. Dessa värderingar styr ungdomarnas tillvaro även om detta skulle 
innebära brottsligt beteende. Konsekvenserna av detta beteende verkar inte tas i 
beaktning då handlingen rättfärdigas av värderingen.  
 

8.3 Vad kan göras? 
 
Vad gäller åtgärderna mot brott i offentlig miljö som redogjorts i denna uppsats 
så kan de diskuteras i mångt och mycket. Man kan tala i termer av fördelar och 
nackdelar, eller exempelvis deras tänkbara effekt. Vidare kan man diskutera hur 
pass lätta de är att vidtaga och ifall samhället är berett att betala det pris som 
krävs för att komma till rätta med problemen. Visst vill vi alla leva i ett tryggt 
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samhälle utan våld och utan brott, men till vilket pris? Det kan kosta 
samhällsmedborgaren ekonomiskt, men även integritet. Ett exempel som tagits 
upp är övervakningskameror. Att övervakningskameror bidrar till en minskning 
av våld och brott där de har använts har bevisats i tidigare studier. Dock skulle 
det kunna innebära en stor samhällskostnad där varenda samhällsmedborgare 
blir tvungen att dra sitt strå till stacken. Ifall denna brottspreventionsmetod 
skulle finansieras genom skattebetalning skulle säkert många som först varit 
positiva till idén tänka till en extra gång. Lägg därtill alla de som är emot 
övervakningskameror på grund av att det inkräktar på ens integritet. Man kan 
även se på övervakningskameror utifrån andra perspektiv, exempelvis det 
socialekologiska. Den socialekologiska teorin delar in staden i olika zoner. Den 
zon där stadens fattiga håller till kallas zon 2 och det är den zon där det finns 
mest brottslighet. Det är antagligen inte i alla zoner som man är i behov av 
övervakningskameror. Men genom att göra en socialekologisk uppdelning av 
staden i form av zoner, kan man samtidigt dra slutsatser om vilka zoner som är i 
störst behov av dessa kameror. Då kan man börja med att satsa på dessa 
områden och se hur väl man lyckas med brottsproblematiken med hjälp av 
övervakningskameror. Samtidigt får man då kunskap om exakt hur ett brott har 
gått till och man behöver inte försöka sig på konstruktioner, utan har man 
bildmaterial så lär det oftast räcka som bevis.  
 
Man kan även använda sig av Beccarias och Benthams teorier för att förebygga 
brott i den offentliga miljön. Beccarias andra princip hävdar att ett brotts grovhet 
kan mätas genom en bedömning av skeendets omfattning. Brottets påföljd måste 
således baseras på den samhälleliga skada som förorsakats. För att applicera 
teorin på det dödliga våldet så innebär det att mord på en viss person inte 
nödvändigtvis behöver straffas på samma vis som ett mord på en annan person. 
Man måste istället göra en bedömning av offrets inverkan och nytta för 
samhället, för att kunna göra en bedömning av den skada som samhället 
åsamkats. Det skulle innebära att dödligt våld mot till exempel personer som har 
en hög position inom samhället eller poliser får en hårdare påföljd än dödligt 
våld mot en vanlig Svensson. Exempel på detta är mordet på Anna Lind och 
polismorden i Malexander. Dessa mord bör enligt Beccaria alltså bedömas värre 
än mord som sker på en vanlig medborgare, eftersom dessa mord skadat 
samhället i en större utsträckning.  
 
Detta strider dock emot vad Sarnecki kallar för skeenderelaterad kausalitet 
eftersom det skulle innebära att alla mord tilldelas samma typ av påföljd.  
 
Även Benthams termer kan användas för att förebygga denna typ av våld. Han 
menar på att om ett brottsligt beteende förknippas med en tillräckligt hög grad 
av obehag, kan det avskräcka individen från att begå brottet. För att förebygga 
denna typ av brott skulle man då kunna ge hårda kännbara straff och låta folk bli 
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varse om påföljden för att på så vis avskräckas från det brottsliga beteendet. 
Men samtidigt var det så bestraffningen såg ut förut. Byborna samlades som 
åskådare när någon skulle bestraffas på en typ av scen. Bestraffningen var rå och 
det avskräckande syftet nådde antagligen ut till åskådarna, 
samhällsmedborgarna. Dock talade ju teoretikerna om att straffets syfte inte 
längre är att hämnas utan att återanpassa brottslingen till samhället. Därför har 
man övergått till en mer human bestraffning. I enlighet med till exempel 
Beccarias princip skulle man då kunna vidtaga åtgärder som hårdare påföljd när 
offret är någon med hög samhällelig position, för att klargöra för 
samhällsmedborgaren att ju större skada som samhället drabbas utav, desto 
hårdare blir påföljden.  
 
Dessa teorier kan appliceras på alla typer av brott som nämnts här, exempelvis 
sexualbrott, rån, misshandelsbrott och brott med dödlig utgång, bara för att 
nämna några. Dessa teorier har stark juridisk karaktär och därför lämpar de sig 
för denna studie, eftersom juridiken är ett verktyg, ett instrument, för att 
upprätthålla ordning i samhället samtidigt som åtgärder vidtagas för att 
återanpassa brottslingen till samhället. 
 
Mertons strain-teori kan också användas för att försöka förebygga brott i den 
offentliga miljön. Han menade att motsättningen mellan mål och medel kunde 
leda till strain vilket i sin tur kunde öka risken för ett avvikande beteende. En av 
strategierna mot strain kallar han för innovation. Detta gäller alltså de individer i 
samhället som inte har samma medel som de övriga för att uppnå målen. Dessa 
medel kan till exempel vara ekonomiska medel eller sociala förmåner och 
samhällsgrupper som kan drabbas av detta är då alltså invandrargrupper. De 
kanske har bristande språkkunskaper eller diskrimineras och känner då att de 
inte lever på samma villkor som de övriga. För att kompensera de medel de 
saknar ägnar de sig då åt exempelvis stölder eller andra brott.  
 
En åtgärd för att komma till rätta med detta problem stavas integration. Genom 
att integrera invandrargrupper och utbilda dessa inom språket får man dem att 
känna sig hemma. Då minskar frustrationen över att man inte har tillgång till 
samma medel. Samtidigt ökar ens egna medel då man behärskar språket 
eftersom det är ett extremt viktigt verktyg för att klara sig i sin vardag samt att 
inte uteslutas ur samhället. Genom utbildningen ökar ens kulturella kompetens 
om det nya landet man kommit till vilket i sin tur innebär att man förstår sig på 
det vardagliga livet och olika samhälleliga företeelser på den nya platsen. 
Samtidigt kan utbildning leda till arbete där man tjänar sina egna pengar och då 
utesluter man brottsligt beteende som exempelvis rån och stöld, eftersom man 
kämpar sig uppåt mot samma nivå som de övriga, utan att behöva utföra någon 
kriminell handling. Därmed är integration en viktig åtgärd för att förebygga 
brott.  
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Ofta talas det ju också om att invandrare utgör en hög andel av de kriminella i 
Sverige. Därför bör man kämpa ännu hårdare med integrationen för att få de nya 
gästerna att känna sig bekväma. Det i sin tur kan ske genom utbildning, som 
hela tiden kommer upp som en viktig faktor i det förebyggande syftet.  
 
En annan strategi som Merton beskriver kallar han för tillbakadragande. De som 
omfattas av denna typ är de socialt utslagna individerna som exempelvis kan 
lida av svåra psykiska störningar samt står utanför samhället. Eftersom de är så 
pass utslagna söker de sig till andra grupperingar där de välkomnas med öppna 
armar, exempelvis sekter eller grupper av missbrukare. Som det tidigare 
förklarats orsakas en stor del av våldet i den offentliga miljön av alkohol och 
missbruk.  
 
De iakttagelser som gjorts i denna litteraturstudie får medhåll från Merton som 
också hävdar att brottsligheten är hög inom dessa kretsar. Man kan då fråga sig 
om det är dessa individer det är fel på eller om det är samhället, eftersom dessa 
individer står utanför, de har exkluderats. Att missbrukare står utanför samhället 
bör dock innebära att det inte är något fel på samhället utan det är dessa 
individers attribut som exkluderar dem från det övriga samhället, annars hade 
missbruk varit normen i samhället, om det alltså hade varit fel på samhället.  
 
Åtgärder mot narkotikabrott som tidigare diskuterats är insatser på lokal nivå. 
Det är nog rätt väg att gå, eftersom det antagligen är svårt att rehabilitera alla 
missbrukare i landet med en och samma metod. Samtidigt är det svårt för dem 
på den nationella nivån att nå kunskap om varje lokal del i landet och undersöka 
vad som bör göras där. Därför är det bättre ifall människor som känner till 
områdena och själva lever i anslutning till de områden där missbrukarna 
befinner sig försöker att åtgärda problemen. Den åtgärd mot narkotikabrott som 
tidigare nämndes, drogförebyggande arbete, ter sig då väldigt viktig. Förebygger 
man ett narkotikaberoende, minskar antalet individer med narkotikamissbruk 
och det torde bidra till en minskad brottslighet eftersom missbruk är en vanlig 
orsak till brott i den offentliga miljön.  
 
Det i sin tur leder oss in på något annat som det talats om i denna studie, 
nämligen brottspreventiv design. Då man utvecklar samhället i en stad bör man 
hela tiden tänka på hur de nya byggnaderna och den nya utformningen av 
samhället kan förebygga brott. Ett exempel att förebygga narkotikamissbruk i 
form av brottspreventiv design har redan tagits upp, nämligen knarkfria toaletter. 
En del av sådana åtgärder har redan presenterats, exempelvis kundvagnar som 
inte försvinner och det som nyss nämndes, knarkfria toaletter.  
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Även socialekologiska teorier kan tillämpas i förebyggande syfte mot 
exempelvis narkotikabrott. Det sades att förebyggande insatser mot narkotika 
bör ske lokalt. Inom de socialekologiska teorierna delas staden in i olika zoner. 
Endast de som har god kännedom om staden i fråga har kompetensen att kunna 
göra denna indelning. Zon 2, som bestod av stadens äldsta del och som utgjorde 
en övergångszon där säsongsarbetare och fattiga människor bor, var den zon 
som präglades av mest brottslighet. Vem som helst kan inte definiera zon 2 utan 
det kan endast den som levt i staden och studerat den. Denne får kännedom om 
hur staden i fråga skall delas in i de socialekologiska zonerna. Utifrån detta kan 
zon 2 identifieras och beskrivas, därmed kan åtgärder mot denna zon börja 
diskuteras. Därför anses förslaget om lokalt brottsförebyggande arbete vara ett 
rimligt och smart förslag. Sedan kan det råda diskussion om hur detta skall 
finansieras och varifrån man skall få resurser och då lär det antagligen inte 
föreslås på samma sätt att det lokala får klara sig självt. Kan hjälpen fås på 
nationell nivå och det inte råder meningsskiljaktigheter bör det inte uppstå några 
komplikationer. Inte endast drogförebyggande arbete bör ske lokalt utan all form 
av brott måste bekämpas på såväl lokal som nationell nivå. Men just 
kännedomen om var drogmissbrukarna håller till och hur de får tag på 
narkotikan bidrar till att argumenten om lokal narkotikabekämpning stärks. 
 
Zon 2 kännetecknades också av att byggnaderna där var i dåligt skick och att de 
håller på att förfalla. Enligt den socialekologiska teorin så borde en upprustning 
av byggnaderna i zonen och en generell uppfräschning av området bidra till att 
brottsligheten minskar. Det antagandet görs med tidigare forskning som grund. 
Som det redan redogjorts för så visade tidigare socialekologisk forskning på att 
brottsligheten i desorganiserade områden som zon 2 var oförändrad trots att dess 
demografi förändrats. Således antas brottsligheten ligga djupt rotad i zonen och 
inte bero på dess invånares etniska bakgrund. Därför är uppfräschandet av 
området också en åtgärd man kan vidtaga för att kanske bli av med problem som 
brottslighet.  
 
Tidigare diskuterades det att invandrare ofta kommer på tal när man diskuterar 
brottslighet. Då var orsaken utanförskapet. Områden som zon 2 kanske ofta 
bebos av invandrare och där är brottsligheten hög. Det beror alltså dock inte på 
att man är invandrare, utan tidigare forskning har alltså visat att brottsligheten är 
hög i dessa områden oberoende av etniskt ursprung. Därför vidmakthålls 
antagandet om att en åtgärd som uppfräschning av området kan bidra till en 
minskad brottslighet. Då man fräschar upp området som zonen utgör kan man 
samtidigt slå två flugor i en smäll. Inte nog med att fräscha upp det och 
samtidigt råda bot på brottsligheten, utan man kan även strukturera upp området 
utifrån ett brottspreventivt tänkande. På så sätt har man vidtagit två tänkbara 
åtgärder på en och samma gång. 
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Strain-teorin som redan diskuterats kan användas i ytterligare syfte. Ofta 
försöker ungdomar som är under 18 år att med hjälp av falsk legitimation ta sig 
in på krogen. Även här kan man se att de försöker uppnå ett mål som vissa andra 
försöker, men de har dock ej medlena till det. Det krävs att de är 18 år för att 
komma in på krogen men eftersom de ej har åldern inne så skapar de sig falsk 
legitimation. På så sätt uppnår de målet, att exempelvis kunna konsumera 
alkohol på krogen. Det handlar för dessa ungdomar om en kortsiktig 
tillfredsställelse, som det kommer att gås in på lite mer längre ner på denna sida. 
 
En åtgärd som redan diskuterats kan ses utifrån denna aspekt. Det handlar om 
den ansvarsfulla alkoholhanteringen. Antar krogpersonalen att 
alkoholkonsumenten är under 18 år kan den alarmera ordningsvakter och 
liknande om detta. Individen i detta fall har brutit mot lagen för att uppnå 
samma mål som de som är över 18 år, vilket är oacceptabelt. En annan åtgärd 
som kan vidtagas som ännu ej diskuterats här är att då istället skapa diskotek för 
dem som ännu ej fyllt 18. Dock kanske detta inte är någon bra åtgärd att vidtaga 
för ynglingarnas önskan att ta sig in på krogar för äldre åldrar lär kvarstå. 
Dessutom har denna åtgärd inte ens diskuterats i det material som studerats här.  
 
Även de subkulturella teorierna förklarar dessa ungdomars brottsliga beteende. 
De strävar efter kortsiktig tillfredsställelse av njutningslystna behov, vilket togs 
upp ovan. Den kortsiktiga tillfredsställelsen är att ta sig in på krogen. Vad kan 
man då göra för att dessa ungdomar skall tänka om och koncentrera sig mer på 
det långsiktiga som leder till något istället? Ungdomarna i subkulturerna umgås 
mycket i gäng och lever sina egna liv där, ibland utanför samhällets normer. 
Tillsammans är de starka, men går man in på individen så kan nog försöka 
förändra dennes tankesätt. Det viktiga här är alltså att skingra gruppen, eftersom 
det är gruppen, gänget, som länkar ihop dessa ungdomar till en stark kedja. En 
åtgärd som hela tiden diskuteras är utbildning. Man bör utbildas för att veta hur 
man skall hantera problemen. Men här bör man försöka applicera utbildningen 
på subkulturens individer istället. Man bör försöka få de att inse vilken vändning 
livet kan ta om man satsar på mer långsiktiga mål än att försökta tillfredsställa 
sina kortsiktiga behov. 
 
När det gäller att förebygga krogvåldet och alltför berusade kroggäster är det 
återigen utbildningen som hamnar i fokus. För att komma till rätta med ett 
problem behöver man kunskap om problemet och dess följder och 
konsekvenser. Många krogvakter påstod att de besitter alltför lite kunskap för att 
kunna läsa av hur berusade kroggästerna är. De såg det som en brist att det inte 
ingår något moment i utbildningen som tar upp kännetecken och egenskaper 
som kan finnas hos berusade personer. Därmed skulle alltså ett moment i 
utbildningen öka ordningsvakternas kunskap inom området, vilket skulle kunna 
bidra till att ett större antal kraftigt berusade kroggäster nekas vid dörren. Det 
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skulle i sin tur leda till att krogvåld sker i en mindre utsträckning, eftersom 
alkoholen kanske var den största orsaksfaktorn till krogvåld.  
Det talades också om att öka samhällsmedborgarnas kunskap inom området, det 
vill säga vad för följder alkoholkonsumtionen kan få. Därmed behöver även en 
vanlig Svensson också få mer kännedom om alkoholen och dess följder. Det 
skulle också kunna lösas genom någon typ av utbildning. Man skulle kunna ge 
gratisreklam i form av flygblad, reklamklipp i tv och förmedla fakta på andra 
sätt till samhällsmedborgarna genom olika mediala metoder. Det talades även 
om att ge ungdomar utbildning inom ämnet. Det skulle man kunna göra genom 
att ha någon obligatorisk kurs på gymnasiet där eleverna får kännedom om 
alkoholen och dess påverkan på människan. 
 
Ofta är missbruk och alkohol relaterade till våld och brott. Därför skulle en 
bekämpning mot dessa två faktorer kunna bidra starkt till att få en lägre statistik 
av olika typer av brott i samhället. Begränsad alkoholservering på krogen är ett 
sätt att dra ner på det krogrelaterade våldet. Har man kommit till rätta med 
alkoholproblemen har man kommit långt i det förebyggande arbetet mot brott i 
den offentliga miljön. Det har diskuterats om ansvarsfull alkoholservering på 
krogen. En egenskapad teori kan presenteras i anslutning till detta. Ett sätt att 
sänka alkoholkonsumtionen på krogarna är att ha stämpelkort. Idén kommer 
bland annat från Tyskland. När man går in på ett diskotek där så betalar man 
först entréavgiften och sedan får man ett kort där det står lite olika summor. 
Varenda gång man köper något i baren tar man fram detta kort. Istället för att 
barpersonalen tar betalt, så stämplar den istället på de summor på kortet som 
förbrukats. När man sedan lämnar krogen ger man kortet till personalen som 
sitter i kassan vid entrén. Med hjälp av kortet kan kassapersonalen se hur mycket 
gästen skall betala och tar då betalt för allt gästen druckit, i en klumpsumma. 
Därmed finns det inga kassor vid baren. All handel med pengar sker endast vid 
kassan vid entrén. Har man tappat bort sitt kort bötfälls man. Den första tanken 
är då att man kommer att konsumera ännu mer alkohol än vanligt eftersom man 
inte har någon ekonomisk gräns under tiden man vistas på krogen och beställer 
in alkoholen. Därför skulle man här kunna skapa stämpelkort där gästen 
exempelvis endast får köpa två öl och en drink till exempel. Kommer gästen och 
sträcker fram sitt stämpelkort och det redan är stämplat fullt, så nekas gästen att 
köpa. Det låter som en bra idé för att minska alkoholkonsumtionen på krogarna 
och därmed minska risken för krogvåld beroende på alkohol. Man skulle således 
ha en gräns för alkoholkonsumtionen och den skulle även kontrolleras.  
 
Dock ligger det mycket lära till hands att anta att krogägarna är emot den idén 
eftersom deras intäkter mestadels kommer ifrån alkoholförsäljningen. Det skulle 
ändå vara intressant att testa idén och utvärdera dess resultat. Man skulle kanske 
kunna diskutera om det inte vore lönsamt med att ge bidrag till de krogägare 
som har en begränsad alkoholservering.  
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Tidigare stängningstid för krogarna var ett annat förslag för att stävja brott i 
offentlig miljö. Det är dock en svår åtgärd att genomföra. Krogägarna har 
krogen som sitt levebröd och tack vare intäkterna från krogen har de mat på 
bordet. Det säger sig självt att ju längre krogen har öppet, desto större är 
chanserna att ens intäkter ökar. Eftersom krogägaren kanske prioriterar sig själv, 
så är han antagligen inte villig att stänga tidigare. Återigen skulle möjligtvis ett 
bidrag till krogägaren kunna vara lösningen här. 
 
Även behandlingsstrategier mot missbruk har diskuterats och utformats. 
Lyckade sådana bör antagligen också bidra till ett minskat bruk av våld och ett 
lägre antal brott, eftersom missbruk ofta finns med i bilden av detta 
samhällsproblem. Till detta kan man knyta an den socialekologiska teorin. Den 
säger nämligen att den zon som det finns mest brottslighet i var även den zon 
som präglades av dålig folkhälsa. Det är allmänt känt att alkohol och missbruk, 
vid sidan om cigaretterna och spelmissbruk, utgör det allra största hotet mot 
folkhälsan.  
 
Man får dock komma ihåg att åtgärder som det redovisats förslag på här är svåra 
att genomföra då samhället består av många olika individer och viljor, och där 
människor har olika prioriteringar. Därför är det svårt att få alla att dra åt samma 
håll. Dock har det ju visat sig att det finns lyckade strategier där ingen förlorar 
på åtgärden, förutom brottslingen förstås. Exempel på detta är brottspreventiv 
design, där man skapat kundvagnar som inte försvinner eller knarkfria toaletter 
för att ta ett par exempel. 
 

8.4 Metoddiskussion 

8.5 Källkritik 
 
Liksom alla andra former av studier och rapporter så kan det även här riktas lite 
självkritik och källkritik. En av nackdelarna med källorna var att de kan 
uppfattas som alltför gamla. Stor del av uppsatsen var baserad på Brå’s rapport 
om brottsutvecklingen i Sverige mellan åren 2001-2003 och den gavs ut år 2004. 
Rapporten har alltså fokuserat på åren 2001-2003. Det hade givetvis varit mer 
nyttigt om det fanns en liknande rapport för exempelvis åren 2005-2007 och 
som gavs ut 2008. Då hade materialet varit fräscht och reliabelt. Som det är nu 
kan materialet uppfattas något gammalt och hur brottsutvecklingen verkligen ser 
ut i dagens samhälle kanske inte stämmer överens med rapporten från 2004.   
 
Vidare har olika former av c- och d-uppsatser studerats. Man kanske inte skall 
dra förhastade slutsatser om innehållet i material som exempelvis c-uppsatser, 
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då det är studenter som utfört forskningen. Att det är studenter som utfört 
studien innebär att det inte är färdigutbildade forskare som utfört den och därför 
får man kanske vara lite försiktig och ha det i åtanke när man analyser studiens 
resultat. Därmed kanske studier som c-uppsatser brister i validitet och 
reliabilitet. Lite mer om denna brist tas upp i ett stycke längre ner. 
 
Man kan även önska att ännu mer material hade analyserats. På så vis hade man 
fått en bredare och mer allsidig litteraturstudie. Men då kan man fråga sig vart 
man skall dra gränsen. Detta gäller inte minst vid litteraturstudier om ämnen 
som det aktuella, då det finns oändligt mycket forskning inom ämnet. Men ännu 
mer analyserat material för att komma närmre en typ av mättnad är ju alltid att 
föredra. En brist som kan uppstå vid sekundäranalyser är att datamängden är 
komplex. (Bryman, 2006) Det är just det problem som man kan få handskas med 
ifall man får en alltför stor datamängd. Således finns det även mindre fördelar 
med att inte ha ett alltför stort material att studera. 
 
En del av materialet kan uppfattas som föråldrat nämndes det ovan. Vad som 
dock är positivt med huvuddelen av materialet som har legat till grund för denna 
c-uppsats är att det är Brå som publicerad dessa studier och rapporter. Därför 
anses rapporterna ha hög tillförlitlighet, dock bör man vara vaksam på årtalet då 
rapporterna publicerades. Bryman (2006) kallar en annan brist med sekundära 
analyser för; man har ingen kontroll över kvaliteten på datamängden. Utifrån det 
kan man jämföra validiteten och reliabiliteten mellan olika typer av material 
som samlats in för denna studie. Ens antaganden gör att man exempelvis lägger 
mer tillförlitlighet på material ifrån Brå, jämfört med exempelvis c-uppsatser. 
Problematiken nämndes även ovan, då c-uppsatsers tillförlitlighet diskuterades. 
 
Hur man tolkar materialet beror på vilka glasögon man ser det ur. I denna 
litteraturstudie valdes det att se på materialet i anslutning till de teorier som 
använts för denna studie. Därmed är det mycket troligt att man hade tolkat 
materialet annorlunda och diskuterat orsaks- och åtgärdsfaktorerna på ett annat 
sätt om man använt sig utav andra teorier, då man önskar att knyta an 
diskussionen till sina teorier. Därmed kan det alltså riktas kritik mot att resultatet 
inte diskuterats på andra sätt och utifrån andra synvinklar, men det beror alltså 
helt enkelt på att materialet diskuterats utifrån de teorier som redogjorts i denna 
studie.  
 
En annan brist med sekundäranalyser som Bryman (2006) tar upp är att man inte 
är bekant med materialet man studerar. Den bristen är väldigt påtaglig även för 
denna studie då man helt enkelt betraktar studier och rapporter som andra 
studenter och forskare utfört, och inte en själv. Hade man själv samlat in den 
data som analyserats hade man givetvis haft en bättre kännedom om materialet. 
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Men kännedomen om det material man studerar i en sådan här studie är alltså 
bristfällig, eftersom man inte är bekant med det material som man studerar. 
 

8.6 Förslag till framtida forskning 
 
Vill man göra en litteraturstudie om samma ämne som ligger till grund för denna 
studie så ges här förslag på hur dessa kan göras.  
 
För det första så kan man välja att koppla an materialet till andra teorier än de 
som använts här. Därmed ser man på materialet utifrån andra synvinklar och 
kommer således att diskutera materialet annorlunda. Därmed kanske man ser 
saker och lösningar på problematiken som författarna till denna litteraturstudie 
inte sett.  
 
För det andra så bör man använda sig av så färskt material som möjligt om man 
vill försöka beskriva hur problematiken ser ut i dagens samhälle. En 
rekommendation är alltså att analysera nypublicerat material för att därmed öka 
validiteten och reliabiliteten på studien och dess material. När materialet är 
något gammalt smyger det in en viss osäkerhet då man själv kan ställa sig frågan 
om hur det faktiskt ser ut just idag. Därför föreslås det använda sig av så färskt 
material som möjligt. 
 
Andra teorier och färskare material är två faktorer man kan ändra på om man vill 
genomföra en liknande studie på samma ämne. Därmed kommer man att se på 
problematiken utifrån andra synvinklar samtidigt som man får tillgång till 
färskare material. 
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10. Bilaga 
 
Rapporter och artiklar om ORSAKER 
REFERENS SYFTE METOD  RESULTAT 
Edin & 
Gustafsson, 
(2007). 

Att försöka identifiera 
vad det är som gör att 
människor på Ågatan 
tar till våld samt att få 
en bättre förståelse för 
fenomenet 
krogrelaterat våld. 

Intervjuer och 
innehållsanalys av 
förhörsprotokoll. 

Alkoholen en 
starkt bidragande 
orsak till våldet. 

Hedström, 
(2005). 

Att undersöka 
sambandet mellan 
alkohols- och 
våldserfarenheter för 
tredjeårets 
gymnasieelever. 

Enkätundersökning. Samband mellan 
alkohol och våld 
kan tydas. 

 
 
Rapporter och artiklar om ÅTGÄRDER 

REFERENS SYFTE METOD  RESULTAT 
Andersson, 
(2005). 

Att bidra till att ett 
antibrottstänkande 
blir en så naturlig 
del av 
designprocessen 
som möjligt. 

Statistik. Kundvagnar som ej 
försvinner, stöldsäkra 
handväskor, 
knarkbefriade 
toaletter, tryggare 
spårvagn och 
färgklämma mot 
snatterier. 

Andersson, 
(2007). 

Att undersöka 
kameraövervakning
en som en metod 
för 
brottsprevention. 

Metaanalys av 
resultaten från 
tidigare 
utvärderingar. 

Kameraövervakninge
n hade en signifikant, 
men liten, önskvärd 
effekt på 
brottsligheten. 

Andersson, 
(2004). 

Att redogöra för 
olika typer av lokala 
projekt som handlar 
om 
brottsförebyggande 
arbete. 

Sammanfattninga
r av de olika 
projekten. 
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Rapporter och artiklar om ORSAKER och ÅTGÄRDER 
REFERENS SYFTE METOD  RESULTAT 
Bergman, 
(2003). 

Att ge en bild av 
ungdomars syn på 
18-årsgränsen på 
krogen och 
ungdomars 
användning av 
falska 
legitimationer, samt 
att ge en ökad 
förståelse och en 
beskrivning av ett 
antal restauranger i 
Göteborg som har 
en ungdomlig 
publik. 

Deltagande 
observation. 

Användandet av 
falsk legitimation är 
vanligt 
förekommande. 
Ungdomarna ser 18-
årsgränsen som en 
begränsning, som en 
utfrysning, eftersom 
de inte har 
någonstans att gå. 

Gripenberg, 
(2002). 

Att studera hur 
polis, krögare och 
ordningsvakter 
uppfattar 
narkotikasituationen 
på Stockholms 
krogar, och att 
identifiera åtgärder 
för att minska 
förekomsten av 
narkotikamissbruk i 
restaurangmiljöer. 

Intervjuer. Användning av 
narkotika på krogen 
har ökat de senaste 
fem till tio åren, 
vilket antas bero på 
en liberal inställning 
till droger, det låga 
priset, dess 
tillgänglighet och 
ökningen av antalet 
nattklubbar. 

Edin & 
Gustafsson, 
(2006). 

Att undersöka vad 
det är som gör att 
Ågatan i Linköping 
blir utsatt för våld 
och oordning på 
kvällarna. 

Intervjuer och en 
observation. 

Gatan är krogtät och 
många 
alkoholpåverkade 
människor befinner 
sig där samtidigt. 

Kühlhorn, 
(2004). 

Att klargöra 
utvecklingen av 
misshandelsbrott 
mellan åren 2001-
2003. 

Statistik. Ökning av 
misshandelsbrott, 
dock stort mörkertal. 

Petersson & 
Rying, 
(2004). 

Att klargöra 
utvecklingen av 
dödligt våld mellan 

Statistik. Anmälningen av 
våldsbrott med 
dödlig utgång ökade. 
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åren 2001-2003. 
Sporre, 
(2004). 

Att klargöra 
utvecklingen av 
rattfylleribrottslighet
en mellan åren 
2001-2003. 

Statistik. Markant ökning av 
anmälda 
rattfylleribrott. 

Martens, 
(2004). 

Att redogöra för 
utvecklingen av 
sexualbrott under 
åren 2001-2003. 

Statistik. Polisanmälda 
våldtäkter ökade med 
23 procent under 
åren 2001-2003. 

Ahlberg, 
(2004). 

Att redogöra för 
utvecklingen av rån 
under åren 2001-
2003. 

Statistik. Rånbrotten är 
extremt 
storstadsdominerand
e. Ingen ökning av 
rån skedde från 2001  
till 2003. 

Svensson, 
(2004). 

Att klargöra 
utvecklingen av 
narkotikabrott 
mellan åren 2001-
2003. 

Statistik. Under 2000-talets 
inledande år 
minskade 
skolungdomars 
experimenterande 
med narkotika. 

Abrahamsso
n, m fl, 
(2006). 

Att undersöka hur 
18-åringar resonerar 
om alkohol, droger 
och gatuvåld mm.  

Fokusgruppintervj
uer. 
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