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MISSHANDEL
Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott.
Varje år anmäls runt 70.000 misshandelsbrott.
Sett över tid har misshandelsbrotten ökat markant.
Antalet anmälda misshandelsbrott har ökat med drygt 35 procent de senaste tio
åren och ännu mer på längre sikt. Samtidigt är mörkertalet stort. Enligt
offerundersökningar är den faktiska våldsbrottsligheten, om man också
inkluderar hot om våld, ungefär tio gånger högre än vad som framgår av
polisanmälningarna.
Ett typ av brott som ökat enligt statistiken är misshandel utomhus mellan
personer som inte är bekanta med varandra.
Huvudorsaken till denna våldsökning är sannolikt den ökande
alkoholkonsumtionen.
En annan ökning är misshandel mot barn som är 7-14 år. Dessa brott begås i
huvudsak på vardagar och många av de misstänkta är själva under 15 år.
Ökningen av anmälningar när det gäller denna typ av misshandel är sannolikt
ett resultat av att många skolor numera har som policy att anmäla våld till
polisen.
Drygt 7 960 personer lagfördes för misshandel som huvudbrott år 2005,
varav drygt 790 fall avsåg grov misshandel. Den vanligaste påföljden för
misshandel är villkorlig dom, följt av fängelse. År 2005 var den genomsnittliga
utdömda strafftiden för misshandel närmare fyra månader och för grov
misshandel nästan ett år och sju månader.

Följder av misshandel
Misshandel är farligt. Många av de som råkar ut för misshandel råkar även ut
för övervåld.
Det räcker dock med lite våld mot huvudet för att få en skada med blödningar
innanför skallbenet. En sådan skada måste opereras annars leder den till
döden. Skallbenet är oeftergivligt (kan ej expandera) vilket gör att hjärnan
pressas ihop av blödningen.
Men misshandel har även en psykologisk sida. Även om man i de flesta fall kan
"laga" människor kroppsligt får många av de som blivit utsatta för våld psykiska
men. Det kan ta lång tid att hämta sig efter ett övergrepp.
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Lagen om Knivbrott
Våldet ute på gatorna har ökat. Många ungdomar har börjat bära kniv för
att få "respekt". Ingen har tänkt använda den, man ska bara ha den att
skrämmas med. Men alkohol, adrenalin och kompistryck gör att knivarna
används.
År 2005 anmäldes cirka 7 900 brott mot knivlagen. På tio års sikt, sedan
1996, har antalet polisanmälningar om brott mot knivlagen ökat med 37
procent.
Knivlagen
Lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål (SFS 1988:524) gäller
knivinnehav på allmän plats. Den föreskriver bland annat att knivar och andra
stick- eller skärvapen som är tänkta att användas som vapen, inte får innehas
på allmän plats, i skolor eller i fordon på allmän plats. Anmälningar mot denna
lag säger inget om förövaren använt kniven.
Hög uppklarandefrekvens
Jämfört med andra brott är andelen personuppklarade knivbrott mycket hög omkring 70 procent. Det hänger ihop med att polisen ofta griper den misstänkta
personen på bar gärning. Knivbrott upptäcks ofta i samband hotfulla situationer
eller vid misshandelsfall.

Diskussionsfrågor
- Varför blir det bråk och misshandel?
- Varför används sånt övervåld?
- Vad spelar droger för roll?
- Saknar vissa människor spärrar?
- Vad har dataspel och TV för roll i detta?
- Varför bär ungdomar kniv?
- Hur tror Du att man skulle kunna minska våldet bland unga?

Källa statistik: BRÅ
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