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LAGFÖRINGSUTVECKLINGEN

Hanns von Hofer

Inledning
I detta kapitel beskrivs hur lagföringar för brott har utvecklats under 
perioden 1975–2006. Lagföringsstatistiken är av stort värde, eftersom 
den beskriver vad rättssystemet faktiskt gör med personer som befun-
nits skyldiga till brott. Den beskriver hur många personer som lag-
förs, vilka brott det handlar om och vilka straff och andra påföljder 
som tillämpas. Lagföringsstatistiken belyser också vissa egenskaper 
hos lag överträdarna som kön, ålder och tidigare brottslig belastning, 
samt även var i landet lagföringen har inträffat. Samtliga dessa variab-
ler kommer att användas nedan när utveck lingen beskrivs. 

Resultaten kan sammanfattas i följande punkter:

•	 Den	lindriga	trafikbrottsligheten	utgör	en	stor	och	ökande	andel	av	
lagföringarna och har därför en mycket stor betydelse för utveck-
lingen.

•	 Den	övriga	 lagförda	brottsligheten	har	minskat	och	utvecklingen	
skiljer sig i så måtto från den ökning som brottsstatistiken i ett läng-
re tidsperspektiv visar.

•	 Minskningarna	avser	i	första	hand	lagföringar	av	män	och	ungdo-
mar, medan lagföringarna bland kvinnor har ökat.

•	 Det	är	främst	lagföringar	som	rör	allvarligare	trafikbrott,	tillgrepps-
brott, smugglingsbrott, bedrägeri samt skadegörelsebrott som har 
minskat. Lagföringar som rör narkotikabrott, vålds- och hotbrott 
har däremot ökat.

•	 De	allra	flesta	lagföringar	leder	till	ett	bötesstraff,	samtidigt	som	det	
är bötesbrotten som har minskat.

•	 Tillämpningen	av	övriga	påföljder	(inkl.	fängelse)	har	varit	mer	eller	
mindre oförändrad med undantag för villkorlig dom som har ökat. 
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Några redovisningsprinciper
Redovisningen börjar år 1975. Det finns från och med denna tidpunkt 
– efter att omfattande statistikomläggningar gjorts i början av 1970-ta-
let – en tillförlitlig statistikserie att tillgå. Själva begreppet lagföring153 

omfattar i den officiella kriminalstatistiken domar, strafförelägganden 
och åtalsunderlåtelser samt ordningsböter. Domar avser fällande dom-
slut i tingsrätt som inte behöver ha vunnit laga kraft. Strafföre läggan-
den är beslut av åklagare som avser böter och i vissa fall även villkorlig 
dom, som godkänns av den förelagda personen. Även åtalsunderlåtelser 
är beslut av åklagare och innebär att åtal inte väcks trots att den miss-
tänkte bedöms vara skyldig till brottet. Anlednin gen är ofta att brottet 
är lindrigt och att personen i stället åtalas för ett annat, grövre brott 
eller att personen är ung och till exempel tas hand om av socialtjäns-
ten. Ordningsböter utfärdas av polis eller tull för brott med penningbö-
ter eller normerade böter i straffskalan. Det är Åklagar myndigheten 
(åm) som beslutar i samråd med Rikspolisstyrelsen (rps) vilka brott 
som ska omfattas av ordningsboten. Ordningsböterna redovisas en-
dast summariskt i lagföringsstatistiken. 

Till skillnad från brottsstatistiken, som avser anmälda och uppklara-
de brott samt statistiken över för brott misstänkta personer, rör lagfö-
ringsstatistiken personer som funnits skyldiga till brott. För att räknas 
in i lagföringsstatistiken måste en person ha begått ett brott, brottet 
måste vidare ha blivit anmält, uppklarat och ha lett till lagföring. Brot-
tets objektiva och subjektiva sida måste alltså ha kunnat bevisas. Den 
här komplicerade processen är ett av skälen till att uppgifter i lagfö-
ringsstatistiken så gott som alltid visar på lägre nivåer än motsvarande 
uppgifter i brotts- eller misstankestatistiken. Ett annat viktigt skäl är 
att de olika statistikgrenarna bygger på olika statistiska enheter: anta-
let brott i brottsstatistiken och antalet personer (brutto) i lagföringssta-
tistiken (se vidare avsnittet Kunskapskällor).

Eftersom en lagföring kan avse flera brott och flera påföljder, samt 
att en och samma person kan lagföras flera gånger under ett kalender-
år, är det nödvändigt att ha regler, hur sådana fall ska redovisas i statis-
tiken. I Sverige gäller sedan länge följande tre redovisningsprinciper:

•	 huvudbrottsprincipen	
•	 huvudpåföljdsprincipen	
•	 bruttoprincipen.

153 Begreppet lagföring används här som ett kriminalstatistiskt begrepp som skiljer 
sig från det språkbruk som används inom till exempel åklagarväsendet. Där bety-
der »lagföring« att en person har ställts till svars för sin handling genom åtal. Det 
innebär inte nödvändigtvis att personen också har blivit dömd. Som lagföring räk-
nas även meddelade strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, som dock inte 
behöver ha blivit godkända.
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Huvudbrottsprincipen innebär att till huvudbrott i statistiken väljs 
det brott i en lagföring som har den strängaste straffskalan. Om två 
brott har samma straffskala väljs ett av brotten slumpmässigt som 
huvudbrott. Huvudpåföljdsprincipen innebär på liknande sätt att den 
strängaste påföljden i domen väljs som huvudpåföljd. Påföljderna har 
rangordnats efter grad av ingripande med fängelse först och påföljds-
eftergift sist. Bruttoprincipen innebär slutligen att en person redovisas i 
statistiken det antal gånger som han eller hon som har lagförts under 
året. Statistiken redovisar således inte antalet unika personer. Med be-
greppet lagförda personer avses i fortsättningen antalet personer brut-
to om inget annat anges. Med dessa redovisningsprinciper i åtanke 
kan nu antalet för brott lagförda personer eller enkelt uttryckt antalet 
lagföringar, beskrivas. 

Utvecklingen av antalet lagföringar åren 1975–2006
Årligen lagförs omkring 400 000 personer i Sverige. År 2006 uppgick 
antalet till 404 000 lagföringar, fördelat på 284 000 ordningsböter och 
120 000 övriga lagföringar (domar, strafförelägganden och åtalsunder-
låtelser). Exklusive dubbelräkningar (av personer som lagförts flera 
gånger) avsåg de 120 000 övriga lagföringarna omkring 98 000 perso-
ner netto. 

I figur 1 beskrivs utvecklingen av samtliga lagföringar inklusive res-
pektive exklusive ordningsböterna. Av figuren framgår att lagföring-
arna mellan åren 1975 och 2006 snarare minskat än ökat. Utveckling-
en skiljer sig således från vad brottsstatistiken visar (se avsnittet Den 
svenska brottsutvecklingen). Den kraftiga minskningen efter år 1976 för-
klaras av att fylleri avkriminaliserades år 1977, medan den tillfälliga 
uppgången i början av 1980-talet hänger samman med ett ökat antal 
ordningsböter för trafikbrott. Det samma gäller för uppgången under 
2000-talet då ordningsböterna ökade från cirka 200 000 till 284 000. 
År 1999 utvidgades ordningsbotsinstitutet154 till ett större antal författ-
ningar än tidigare, och för att ta tillvara de utökade befogenheterna 
fick polisen därefter direktiv för en ökad användning av ordningsbot 
(rps 2001 s. 20).

Lagföringsutvecklingen bestäms således i stor utsträckning av hur 
aktiv polisen är med att utfärda ordningsböter för lindriga trafikbrott155. 
Om man exkluderar ordningsböterna och enbart ser till utvecklingen 
för de övriga lagföringarna framträder en tydlig minskning (se den ne-
dre kurvan i figur 1). Totalt sett rör det sig om en minskning av 60 000 

154 Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.
155 Med lindriga trafikbrott avses samtliga trafikbrott som inte faller under trafikbrotts-

lagen (TBL).
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lagföringar sedan 1980-talets början. Minskningen avser främst bö-
teslagföringar (genom dom eller strafföreläggande) och rör i huvudsak 
(cirka 40 000 lagföringar) trafikbrott av olika slag. För att bättre kunna 
belysa den allvarligare lagförda brottsligheten utesluts såväl ordnings-
böter som övriga lagföringar avseende lindriga trafikbrott och fylleri 
ur den följande beskrivningen.

Som framgår av figur 2 kännetecknas utvecklingen av två mer eller 
mindre stabila nivåer: den första högre nivån sträcker sig mellan åren 
1975 och 1993, medan den andra lägre nivån löper från år 1996 till år 
2006. Den tillfälliga nedgången mellan åren 1983 och 1986 på drygt 
22 000 lagföringar förklaras i huvudsak av färre lagföringar avseende 
tillgrepps- och bedrägeribrott samt brott mot trafikbrottslagen och 
andra lagar inom det specialstraffrättsliga området 

Mellan åren 1993 och 1996 minskade antalet lagföringar med 37 500 
eller knappt 30 procent. Drygt hälften (55 procent) av minskningen 
utgjordes av brott mot lagen (1951:649) om straff mot vissa trafikbrott, 
medan vissa förmögenhetsbrott (tillgrepps-, bedrägeri- samt skadegö-
relsebrott) i brottsbalken (1962:700) samt brott mot varusmugglingsla-
gen (1960:418) och lag (2000:1225) om straff för smuggling stod för 
ytterligare 33 respektive 7 procent av minskningen. En av de få brotts-
typer som tydligt ökade under dessa år var brott mot narkotikastraff-
lagen (1968:64). Frågan vad som förklarar den kraftiga minskningen 

Figur 1. Antal för brott lagförda personer, samtliga lagföringar inklusive respektive 
exklusive ordningsbot, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda perso-
ner.
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mellan åren 1993 och 1996 har hittills inte undersökts systematiskt. 
Det har nämnts att organisatoriska förändringar, som närpolisrefor-
men med åtföljande personalminskningar och budgetåtstramningar 
(Brå 2002:4) samt minskad trafikövervakning och omorganisationer 
inom åklagarväsendet, står bakom nedgången. Även statistikproduk-
tionen genomgick under andra hälften av 1990-talet omfattande för-
ändringar, vilka kan ha haft en viss betydelse för jämförelsen över tid 
(Brå 2007, s. 136–137) 

Lagföringarna har efter år 1996 stannat kvar på den lägre nivån. An-
talet uppgick som lägst till cirka 84 500 lagföringar år 2001 och som 
högst till cirka 100 000 lagföringar år 2006. Lagföringarna avsåg i första 
hand brott mot förmögenhet (stöld- och bedrägeribrott m.m.), brott 
mot person (vålds-, hot- och sexualbrott), allvarligare trafikbrott (brott 
mot trafikbrottslagen) samt narkotika- och smugglingsbrott.

Utvecklingen 1975–2006 fördelad efter vissa  
personvariabler
I det följande beskrivs utvecklingen i större detalj genom att dela upp 
lagföringarna enligt kön (kvinnor och män), ålder (unga och vuxna), 
tidigare belastning (debutanter och recidivister) samt region (personer 
lagförda i storstadslän respektive övriga län i landet). Beskrivningarna 
avser samtliga brott, oavsett om det handlar om vålds-, stöld-, trafik- 

Figur 2. För brott lagförda personer; ordningsböter samt lagföringar avseende fyl-
leri och lindriga trafikbrott exkluderade, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över 
lagförda personer.
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eller narkotikabrott. Fylleri och lindriga trafikbrott är dock borttag-
na. En mer detaljerad analys av antalet lagföringar fördelad efter olika 
brottstyper följer efter detta avsnitt. 

KÖN

Män begår oftare brott än kvinnor, vilket också framkommer i lag-
föringsstatistiken. År 2006 var andelen kvinnor av samtliga personer 
som lagförts för brott 19 procent. Utvecklingen skiljer sig tydligt åt 
mellan kvinnor och män. Sedan år 1975 har lagföringarna bland män 
minskat med cirka en tredjedel, samtidigt som kvinnors lagföringar 
– med ett avbrott under andra hälften av 1990-talet – har tenderat att 
öka. Ökningen bland kvinnorna avser dock enbart brottsbalksbrotten. 
När man ser till brott enligt specialstraffrätten som utgör cirka hälften 
av lagföringarna minskar antalet lagföringar för bägge könen.

Under 2000-talet ökade kvinnornas lagföringar med omkring 20 
procent, vilket kan jämföras med 5 procent bland männen. Frågan om 
det är kvinnors lagföringsnivå som håller på att anpassas till männens 
nivå eller om det förhåller sig på motsatt vis kan tyvärr inte besvaras 
här, eftersom det kräver undersökningar av annat slag (jfr Pettersson 
2007, s. 95). 

ÅLDER

Eftersom de vuxna är så många fler i befolkningen än ungdomarna 
(15–20 år), står de även för merparten av lagföringarna. År 2006 upp-

Figur 3. För brott lagförda män (vänster axel) respektive kvinnor (höger axel), ex-
klusive ordningsbot samt lagföringar rörande fylleri och lindrigare trafikbrott, åren 
1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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gick de vuxnas andel till 76 procent av samtliga lagförda personer. Det 
innebär dock inte att vuxna personer också skulle vara mer brottsak-
tiva än ungdomar. Relativt sett lagförs ungdomar oftare för brott än 
vuxna. År 2006 lagfördes 3,3 procent av ungdomarna, vilket kan jäm-
föras med 1,1 procent av den vuxna befolkningen. Ungdomarnas högre 
lagföringsandel har dock tenderat att minska över tid.

Ser man till hela perioden 1975–2006 finns tydliga skillnader i hur 
de ungas och de vuxnas lagföringar har utvecklats. De vuxnas lagfö-
ringar var tämligen stabila mellan åren 1975 och 1993 respektive åren 
1996–2006, med en tydlig nedgång åren däremellan. Ungdomarnas 
lagföringar minskade däremot mer eller mindre kontinuerligt fram 
till år 2001. Visserligen ökade ungdomarnas lagföringar därefter igen, 
men ökningen förklaras helt och hållet av större årskullar. Tar man 
hänsyn till detta fortsätter minskningen av unga lagförda även under 
2000-talet med cirka 5 procent.

TIDIGARE BELASTNING

En viktig uppgift för kriminalpolitiska insatser är att förebygga återfall 
i brott. Majoriteten av de personer som lagförs har redan tidigare va-
rit lagförda för brott (s.k. recidivister)156. År 2006 uppgick deras andel 
till 57 procent av samtliga lagförda för de allvarligare brotten. Studerar 

156 Recidivister definieras här som lagförda personer som sedan tidigare är lagförda 
minst en gång.

Figur 4. För brott lagförda personer vuxna (vänster axel), respektive unga (höger 
axel), exklusive ordningsbot, lagföringar rörande fylleri och lindrigare trafikbrott, 
1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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man hela perioden 1980–2006 har fördelningen mellan tidigare lag-
förda personer och inte tidigare lagförda personer (s.k. debutanter) i 
stort sett varit stabil. Stabiliteten innebär att utvecklingen av lagföring-
ar bland både debutanter och recidivister minskade i ungefär samma 
takt sett till hela perioden. Under 2000-talet ökar antalet debutanter 
med 18 procent, vilket delvis hänger samman med de ökande årskul-
larna bland de unga och ökningen av lagföringarna bland kvinnorna 
(se ovan). 

Samtidigt kan vissa skillnader konstateras. Antalet recidivister mins-
kade under perioden mer bland personer som lagförts för brott mot 
brottsbalken (främst stöld- och bedrägeribrott), medan debutanterna 
företrädesvis minskade bland personer som lagförts för olika brott 
inom specialstraffrätten, främst trafikbrottslagen (se även avsnittet om 
utvecklingen för vissa brottstyper nedan).

REGIONAL FÖRDELNING

Brottsligheten är inte jämnt fördelad över landet. Generellt sett gäl-
ler att den är högre i mer tätbefolkade än glestbefolkade områden. 
På länsnivå är dock skillnaderna inte särskilt stora. År 2006 var den 
anmälda brottsligheten till exempel knappt dubbelt så stor i det mest 
brottsbelastade länet (Stockholm) jämfört med det minst brottsbelas-
tade länet (Norrbotten). Detta år registrerades 177 respektive 94 brott 
per 1 000 invånare i de två länen. I figur 6 beskrivs utvecklingen av lag-
föringarna i de tre storstadslänen respektive de övriga länen i landet. 
Som framgår – av denna något förenklade jämförelse – har utveck-

Figur 5. För brott lagförda personer exklusive ordningsbot, lagföringar rörande fyl-
leri och lindrigare trafikbrott, efter tidigare belastning, åren 1980–2006. Källa: Brå, 
registret över lagförda personer.
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lingen varit likartad mellan storstadslänen och de övriga länen under 
hela perioden 1975–2006.

SAMMANFATTNING

Årligen lagförs omkring 400 000 personer (brutto) för brott. Betydel-
sen av de lindriga trafikbrotten, som utgör närmare 80 procent av den 
totala lagföringsvolymen, är stor. När de lindriga trafikbrotten och fyl-
leriet (som avkriminaliserades 1977) frånräknas framgår det att utveck-
lingen har varit mer eller mindre stabil under perioden med undan-
tag för en tydlig och generell nivåsänkning mellan åren 1993 och 1996. 
Minskningen sett över hela perioden återfinns i princip i samtliga per-
songrupper, men den är speciellt tydlig bland män och ungdomar (15–
20 år). Till skillnad mot övriga redovisningsgrupper uppvisar kvinnor 
ökningstendenser över tid. 

Utvecklingen 1975–2006 fördelad efter vissa brottstyper
I detta avsnitt redogörs för hur lagföringarnas sammansättning avse-
ende olika typer av brott har förändrats över tid och hur detta påverkat 
lagföringsutvecklingen i stort. Det kan konstateras att utvecklingen av 
antalet lagföringar skiljer sig påtagligt mellan olika brottstyper. Av ut-
rymmesskäl inskränks dock beskrivningen här till några få brottstyper. 
Eftersom framställningen gäller ett utvecklingsperspektiv har de brotts-
typer valts som uppvisar de största minskningarna respektive största 
ökningarna när perioderna 1975–1993 och 1996–2006 jämförs med var-
andra. Som beskrivits ovan minskade lagföringarna mellan åren 1993 

Figur 6. För brott lagförda personer exklusive ordningsbot, lagföringar rörande fylleri och 
lindrigare trafikbrott, efter region (storstadslän [Stockholms, Västra Götalands och Skå-
ne län] och övriga län), åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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Lagrum Genomsnittlig förändring 
perioderna (1996–2006) 

och (1975–1993)*

TBL Lag (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott

-16 673

BrB 8 kap Stöld, rån och andra tillgreppsbrott -7 597

VSL, LSS Varusmugglingslagen (1960:418), 

lag (2000:1225) om straff för 
smuggling

-6 107

BrB 9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet -4 746

BrB 12 kap Skadegörelsebrott -1 532

BrB 16 kap Brott mot allmän ordning -695

SBL Skattebrottslagen (1971:69) -160

BrB 10 kap Förskingring och annan trolöshet -152

BrB 13 kap Allmänfarliga brott -74

BrB 14 kap Förfalskningsbrott -20

BrB 18 kap Högmålsbrott -11

BrB 7 kap Brott mot familj -2

BrB 19 kap Brott mot rikets säkerhet -

MB m.m. Miljöbalken (1998:808) 

Naturvårdslagen (1964:822)

Miljöskyddslagen (1969:387) 

-

BrB 20 kap Tjänstefel m.m. 4

BrB 5 kap Ärekränkningsbrott 27

BrB 6 kap Sexualbrott 179

BrB 17 kap Brott mot allmän verksamhet 284

AL m.m. Alkohollagen (1994:1738) m.m. 293

BrB 11 kap Brott mot borgenärer m.m. 351

BrB 15 kap Mened, falskt åtal och annan osann 359

BrB 4 kap Brott mot frihet och frid 400

BrB 3 kap Brott mot liv och hälsa 1 810

NSL Narkotikastrafflagen (1968:64) 4 774

*Beräkningsmetod: Genomsnittet av antalet lagföringar under perioden 1996–
2006 minus genomsnittet av antalet lagföringar under perioden 1975–1993.

Tabell 1. För brott lagförda personer, genomsnittlig förändring mellan perioderna 
1975–1993 och 1996–2006, efter huvudbrott (brottsbalken samt viktigare speci-
alstraffrättsliga författningar). 
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och 1996 med knappt 30 procent. Bryts redovisningen av brottsbalks-
brotten ner på kapitelnivå, framkommer följande rangordning.157

Minskningarna är störst för i fallande ordning brott mot trafik-
brottslagen, tillgreppsbrott, varusmugglingsbrott samt bedrägeri- och 
skadegörelsebrott. Totalt sett har lagföringar inom denna grupp mins-
kat med i genomsnitt 36 700 lagföringar mellan de två perioderna. De 
största ökningarna avser lagföringar rörande narkotikabrott, brott mot 
liv och hälsa samt brott mot frihet och frid som huvudbrott. Dessa tre 
brottsgrupper står tillsammans för en genomsnittlig ökning på när-
mare 7 000 lagföringar. Sammantaget är således minskningarna större 
än ökningarna. I figurerna 7a, 7b och 8 sammanfattas utvecklingen för 
de fem brottsgrupper som har minskat mest respektive de tre brotts-
grupper som har ökat mest. 

 Lagföringsutvecklingen kommenteras utifrån de variabler som an-
vänts tidigare, det vill säga kön, ålder, tidigare belastning och regional för-
delning. I redovisningen görs även en jämförelse med utvecklingen en-
ligt brottsstatistiken. Närmare bestämt jämförs anmälda och uppklarade 
brott med antalet personer lagförda för brott (huvud- och bibrott). Att 
också ta med bibrotten är speciellt lämpligt när man vill veta hur många 
personer som har lagförts för en viss typ av brott, eftersom huvudbrotts-
principen medför att brott som har ett lågt straffvärde eller som ofta be-
gås i samband med andra brott blir underrepresenterade i statistiken. 

Eftersom brotts- och lagföringsstatistiken bygger på olika statistiska 
enheter (brott respektive personer) är deras nivåer inte direkt jämför-
bara med varandra. Trots detta är det meningsfullt att jämföra trender 
mellan de två statistikgrenarna. För att underlätta sådana jämförelser 
har alla serier räknats om till indexserier med basåret 1975 = 1. I ideal-
fallet bör serierna över uppklarade brott och lagföringar avseende hu-
vud- och bibrott vara mest lika, eftersom de statistiskt sett står närmast 
varandra. I praktiken visar det sig dock att det delvis förekommer stora 
skillnader, vilket ger anledning till resonemang av skilda slag. För att 
inte tynga framställningen alltför mycket kommenteras endast de sto-
ra utvecklingsdragen och några mer iögonfallande avvikelser. Fram-
ställningen följer sorteringsordningen i tabell 1 ovan.

157 Att analysen utgår från huvudbrotten i lagföringarna kan ha viss betydelse för den 
inbördes rangordningen av brotten, på så vis att antalsmässiga minskningar och 
ökningar i brott som sällan utgör huvudbrott underskattas och vice versa. Då det 
främst är volymmässigt stora brottskategorier som uppvisar stora förändringar 
och de antalsmässigt mindre brottskategorierna visar på små förändringar kan 
den valda analysenheten rimligtvis inte ha någon större betydelse för resultatet 
i sin helhet. En analys av indexerade serier visar dessutom att utvecklingen för 
huvudbrott respektive huvud- och bibrott relativt sett varit i princip likartad un-
der åren 1975–2006 inom samtliga brottskategorier. Samtliga brottskategorier, 
utom narkotikabrott och brott mot frihet och frid, uppvisar dock en något starkare 
utveckling när man enbart ser till jämförelse mellan med huvud- och bibrott. 
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Figur 7a. Antal lagföringar med tillgreppsbrott (BrB 8 kap.) respektive brott mot 
trafikbrottslagen (TBL) som huvudbrott, åren 1975–2006 Källa: Brå, registret över 
lagförda personer.

Figur 7b. Antal lagföringar med bedrägeri- och skadegörelsebrott (BrB 9 kap. resp. 
12 kap.) samt brott enligt varusmugglingslagen/lagen om straff för smuggling (VSL/
LSS) som huvudbrott, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda perso-
ner.
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BROTTSTYPER SOM MINSKAR MEST 

Trafikbrottslagen (tbl)
Trafikbrottslagen omfattar de allvarliga trafikbrotten (i fallande stor-
leksordning): olovlig körning, rattfylleri, vårdslöshet i trafik och 
smitning. År 2006 lagfördes cirka 38 000 personer för brott mot tra-
fikbrottslagen som huvud- och bibrott. Som framgår av figur 9 är sam-
stämmigheten mellan brotts- och lagföringsstatistiken hög över tid, 
vilket framför allt beror på att det vanligtvis finns en misstänkt person 
vid registreringen av brottsanmälan. Den kraftiga minskningen efter 
år 1993, liksom uppgången efter år 1998 är synliga i båda statistikgre-
narna. Den kraftiga minskningen sammanfaller med en reform av tra-
fiknykterhetslagstiftningen år 1994, som bland annat innebar en sänk-
ning av promillegränsen för grovt rattfylleri. Minskningen kan dock 
ha flera orsaker och har ansetts vara mycket svårbedömd (Brå 1998, s. 
26). När det gäller återhämtningen på 2000-talet bör man också be-
akta en lagändring år 1999, som innebar att rattfylleri under påver-
kan av narkotika kriminaliserades (Brå 2004c, s. 266). År 2006 avsåg 
omkring 500 lagföringar rattfylleri under påverkan av narkotika som 
huvudbrott.

Lagföringarna inom alla undersökta grupper minskade efter år 1993. 
Kvinnornas lagföringar minskade dock mer än männens, en minsk-

Figur 8. Antal lagföringar med brott mot liv och hälsa respektive mot frihet och frid 
(BrB 3 kap. resp. 4 kap.) samt brott enligt narkotikastrafflagen (NSL) som huvud-
brott, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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ning med 58 respektive 47 procent (se även kapitlet om Rattfylleri). 
Även antalet ungdomar och tidigare ostraffade personer har minskat, 
vilket delvis kan hänga samman med att färre unga personer kom att 
ta körkort under 1990-talet till följd av den ekonomiska kris som drab-
bade Sverige under dessa år (jfr scb 2008, tab. 270).

Tillgreppsbrott m.m. (kap. 8 BrB)
Tillgreppsbrotten utgörs huvudsakligen av snatteri, stöld, tillgrepp av 
fortskaffningsmedel, grov stöld och rån/grovt rån (i fallande storleks-
ordning). Totalt sett lagfördes cirka 31 000 personer för tillgreppsbrott 
som huvud- och bibrott år 2006, varav 17 000 personer för snatteri och 
drygt 1 000 personer för rån (inkl. grovt). 

Som framgår av figur 10 har tillgreppsbrotten minskat sedan 1990-ta-
let både i brotts- och lagföringsstatistiken, men minskningen är större 
i lagföringsstatistiken. Detta kan tolkas som att antalet lagförda perso-
ner i princip bestäms av hur många tillgreppsbrott polisen klarar upp. 
Noterbart är brottsstatistikens avvikande utveckling efter år 1984. Avvi-
kelsen kan inte sättas i samband med några lagändringar eller statistik-
omläggningar. Däremot liknar utvecklingen den trend som framgår 
av Statistiska centralbyråns (scb) offerundersökningar som beskri-
ver hushållens utsatthet för stöld- och skadegörelsebrott (Häll 2004). 
 Utvecklingen i lagföringsstatistiken torde därför rimligen förklaras av 
att polisen klarat upp färre tillgreppsbrott över tid (jfr Brå 2002).

Figur 9. Trafikbrottslagen (TBL): Anmälda och uppklarade brott samt för brott lag-
förda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. Källa: Brå, 
kriminalstatistik och registret över lagförda personer.
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Minskningen i lagföringsstatistiken kan observeras för såväl ungdo-
mar som vuxna, debutanter som recidivister samt för lagförda såväl i 
storstadslän som i övriga län. Däremot förekommer det stora skillna-
der i lagföringsutvecklingen mellan kvinnor och män. Antalet män 
lagförda för tillgreppsbrott låg fram till år 1993 på en relativt stabil 
nivå, men kom under de efterföljande åren att minska. Kvinnornas lag-
föringar ökade i stället under början av perioden och fram till mitten 
av 1980-talet. Därefter låg deras antal på en relativt stabil nivå, för att i 
likhet med övriga persongrupper sjunka något under några år kring 
millennieskiftet (figur 11). 

Nämnvärt är även den kontinuerliga minskningen av lagföringar 
bland ungdomar under perioden. År 1975 lagfördes cirka 14 000 ung-
domar för tillgreppsbrott som huvudbrott, vilket kan jämföras med 
8 000 motsvarande lagföringar år 2006. Cirka en tredjedel av minsk-
ningen avsåg tillgrepp av fortskaffningsmedel. Minskad stöldbrottslig-
het kan också noteras i de återkommande självdeklarationsundersök-
ningarna bland elever i årskurs nio som genomförts sedan 1995 (Brå 
2006). Uppgången i antalet lagföringar bland ungdomar i slutet av 
perioden är dock i huvudsak en följd av större årskullar (se avsnittet 
om ålder ovan). En viktig avvikelse bör noteras när det gäller rån (inkl. 
grovt rån). Här har lagföringar avseende huvudbrott bland ungdomar 
ökat från cirka 200 lagföringar år 1989 till cirka 500 lagföringar år 2006 
(jfr Brå 2000a). 

Figur 10. Tillgreppsbrott m.m. (BrB 8 kap.): Anmälda och uppklarade brott samt för 
brott lagförda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. 
Källa: Brå, kriminalstatistik och registret över brott för lagförda personer.
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Figur 11. För tillgreppsbrott m.m. (huvudbrott) lagförda män (vänster axel), respek-
tive kvinnor (höger axel), åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda per-
soner.

Figur 12. För tillgreppsbrott m.m. (huvudbrott) lagförda vuxna (vänster axel), res-
pektive unga (höger axel), åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda per-
soner.
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Varusmugglingslagen (vsl) och lagen om straff för smuggling (lss)
Utvecklingen under perioden 1975–2006 påverkas av de betydande 
förändringar i regelsystemet rörande smugglingsbrott som inträffade 
under perioden158, men också själva tillfälles- och kontrollstrukturen 
har förändrats genom att gränserna mot eu öppnades i början av 1990-
talet. 

År 2006 lagfördes omkring 1 700 personer för brott mot smugg-
lingslagen som huvud- och bibrott, vilket kan jämföras med drygt 
14 000 lagförda personer år 1975. Överlag har lagföringarna för smugg-
lingsbrott, med undantag för grövre brott som lett till fängelse, mins-
kat kraftigt i samtliga undersökta grupper (kön, ålder, tidigare belast-
ning och regional fördelning). Den kraftiga minskningen efter år 1981 
hänger samman med att ringa varusmuggling av sprit och cigaretter 
från och med år 1982 lagförs genom ordningsbotsförelägganden (scb, 
1983). Dessförinnan utfärdades huvudsakligen strafförelägganden för 
denna typ av brott. Lagen om straff för smuggling från år 2001, som 
bland annat skulle anpassa smuggling av narkotika till bestämmelser-

158 En stor del av smugglingsbrotten hanteras via tullen genom ordningsbot, och re-
dovisningen av smugglingsbrotten är av detta skäl ofullständig i brottsstatistiken. 
Eftersom ordningsböter har exkluderats från lagföringsserien utgör detta dock 
ett mindre problem i jämförelsen mellan brotts- och lagföringsstatistiken efter år 
1980. Under åren dessförinnan fångar de två statistikgrenarna in olika stora delar 
av smugglinsbrottsligheten.

Figur 13. Smugglingsbrott (VSL; LSS): Anmälda och uppklarade brott samt för brott 
lagförda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. Källa: 
Brå, kriminalstatistik och registret över lagförda personer.
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na i narkotikastrafflagen, har i praktiken inneburit påtagliga ökningar 
av framför allt långa fängelsestraff för smugglingsbrott och de ligger 
år 2006 i genomsnitt på omkring 29 månader.

 
Bedrägeri och annan oredlighet (BrB 9 kap.)
Bedrägeribrotten omfattar huvudsakligen brotten bedrägeri (inkl. be-
drägligt beteende och grovt bedrägeri), häleri och utpressning. Skill-
naden i utveckling mellan brottsstatistiken och lagföringsstatistiken 
som visas i figur 14 beror av allt att döma på den extensiva antalsräk-
ningen i svensk brottsstatistik (Dolmén 2004, s. 180–181). Den förhöjda 
nivån i brottsstatistiken på 1980-talet sammanfaller med många kon-
tokorts- och checkbedrägerier, medan de tillfälliga uppgångarna åren 
1996 och 2003 kan hänföras till ett fåtal seriebrottsanmälningar respek-
tive anmälningar om så kallade bluffakturor.

Som framgår av figur 14 har antalet bedrägerilagföringar minskat 
kontinuerligt under perioden. Totalt lagfördes omkring 5 300 perso-
ner för bedrägeri och annan oredlighet som huvud- och bibrott år 
2006, vilket kan jämföras med 11 200 lagföringar år 1975. Noterbart är 
att antalet lagförda män minskade något mer än antalet lagförda kvin-
nor. Detsamma gäller för lagföringar som rör ungdomar jämfört med 
vuxna personer, recidivister jämfört med debutanter, samt lagföringar 
i storstadslänen jämfört med övriga län. 

Figur 14. Bedrägeri m.m. (BrB 9 kap.): Anmälda och uppklarade brott samt för brott 
lagförda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. Källa: 
Brå, kriminalstatistik.
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Skadegörelsebrott (BrB 12 kap.)
Medan skadegörelsebrotten ökar mycket kraftigt i brottsstatistiken, 
är trenden i uppklaringsstatistiken tämligen stabil och till och med 
minskande i lagföringsstatistiken. Det gäller speciellt efter åren 1983 
och 1992. Skillnaden kan till viss del förklaras med att klotterbrotts-
ligheten nådde Sverige i mitten av 1980-talet (Johnson 2007, s. 256). 
Klotterbrotten, som i dag utgör en fjärdedel av den totala anmälda 
skadegörelsen kan anses vara förhållandevis svåruppklarade. I vilken 
mån ökningen i övrigt beror på en ökad brottslighet eller på en änd-
rad anmälningsbenägenhet, går inte att fastslå (Hollari 2004, s.194). 
Det kan dock påpekas att varken scb:s offerundersökningar med avse-
ende på den vuxna befolkningen (Häll 2004) eller Brå:s självdeklara-
tionsundersökningar bland elever i årskurs nio (Brå 2006) tyder på att 
skadegörelse skulle ha ökat, åtminstone inte i den utsträckning som 
brottsstatistiken visar.

Minskningen i lagföringsstatistiken har varit påtaglig sedan mitten 
av 1990-talet och kan inte förklaras av några eventuella ändringar i 
lagstiftningen. Minskningarna avser vidare samtliga undersökningsva-
riabler, men den är större bland män, vuxna och recidivister än i mot-
svarande jämförelsegrupper. 

Figur 15. Skadegörelsebrott (BrB 12 kap.): Anmälda och uppklarade brott samt för 
brott lagförda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. 
Källa: Brå, kriminalstatistik.
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BROTTSTYPER SOM ÖKAR MEST

Narkotikastrafflagen (nsl)
Narkotikastrafflagen trädde i kraft 1968 och har sedan dess ändrats 
upprepade gånger. Som framgår av figur 16 har både de anmälda och 
de uppklarade brotten samt de lagförda personerna ökat kraftigt mel-
lan åren 1975 och 2006, men ökningen i lagföringsstatistiken är stör-
re än den i brottsstatistiken.159 Effekten av lagändringar och särskilda 
satsningar mot narkotika framgår tydligt av statistiken: dels ökningen 
i början av 1980-talet (Kassman 1998), dels satsningarna i slutet av pe-
rioden (Holgersson 2007). 

Totalt lagfördes närmare 24 600 personer för brott mot narkotika-
strafflagen som huvud- och bibrott år 2006, jämfört med drygt 4 300 
personer år 1975. Det innebär att minst var femte lagföring år 2006 
hade kopplingar till narkotikaproblemet. Påtagligt fler män än kvin-
nor lagförs för narkotikabrott, samtidigt som fördelningen mellan 
könen varit tämligen konstant under perioden. Andelen kvinnor har 
över tid legat på kring 19 procent. 

Antalet unga lagöverträdare minskade fram till år 1993; därefter har 
ökningen varit större bland dem än bland de vuxna. Det ökade antalet 
lagföringar bland ungdomar ska sättas i samband med att polisen år 

159 Det ska här påpekas att principerna för att räkna narkotikabrott i brottsstatistiken 
har förändrats över tid, vilket påverkar möjligheten till jämförelser.

Figur 16. Narkotikastrafflagen (NSL): Anmälda och uppklarade brott samt för brott 
lagförda personer (huvud- och bibrott) , åren 1975–2006. Index 1975 = 1. Källa: 
Brå, kriminalstatistik.
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1993 fick rätt att genomföra blod- och urintest på personer som miss-
tänks för bruk av narkotika (Brå 2000b). Sedan mitten av 1980-talet har 
även antalet debutanter ökat mer än recidivister, även om andelen ti-
digare straffade personer är mycket stor (drygt 80 procent) bland dem 
som lagförs för narkotikabrott. Fördelningen mellan storstadsområ-
den och övriga landet har också varit stabil, med en viss förskjutning 
mot övriga landet. Narkotika brottsligheten är politiskt högt priorite-
rad och lagföringsutvecklingen speglar i mångt och mycket polisens 
och andra myndigheters fokus på narkotikaområdet. 

Brott mot liv och hälsa (BrB 3 kap.)
Brott mot liv och hälsa avser framför allt misshandel, vållande till 
kroppsskada eller annans död samt mord och dråp. Misshandel är 
den antalsmässigt dominerande brottstypen. År 2006 lagfördes 10 500 
personer för misshandel (inkl. grov misshandel) som huvud- och bi-
brott, vilket motsvarar 95 procent av lagföringarna i denna grupp. En-
ligt brottsstatistiken har antalet anmälda brott mot liv och hälsa näs-
tan fyrfaldigats under perioden. Utvecklingen i lagföringsstatistiken 
avviker från denna trend, särskilt efter mitten av 1990-talet då lagfö-
ringarnas nivå kom att stabiliseras. Det kan här nämnas att uppgifter 
från scb:s offerstatistik mer liknar utvecklingen i lagföringsstatistiken 
än den i brottsstatistiken (jfr Häll 2004). Även andra indikatorer, som 
Brå:s återkommande självdeklarationsundersökningar bland elever i 

Figur 17. Brott mot liv och hälsa (BrB 3 kap.): Anmälda och uppklarade brott samt 
för brott lagförda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. 
Källa: Brå, kriminalstatistik och registret över lagförda personer. 
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årskurs nio (Brå 2006), samt jämförelser med sjukvårdsstatistik (Es-
trada 2005) tyder snarare på oförändrade brottsnivåer än på ökningar 
(se kapitlet Misshandel).

Den ökning som inträffade i början av 1980-talet kan sättas i sam-
band med att förutsättningarna för att kunna lagföra misshandelsbrott 
utvidgades (Knutsson 1985). Under tidigare år krävdes en angivelse 
från målsäganden eller att åtal var påkallat ur allmän synpunkt för att 
åtal skulle kunna väckas för misshandel som inte var grov och som ägt 
rum på enskild plats. Efter lagändringen kom även sådan misshandel 
att falla under allmänt åtal, vilket i praktiken fick störst betydelse för 
misshandel mot kvinna. Lagföringarna stabiliserades sedan i mitten 
av 1990-talet på högre nivå. Från detta allmänna mönster avviker kvin-
nor lagförda för misshandelsbrott (se figur 18). Deras antal har mer än 
fyrfaldigats under perioden (från 193 lagföringar år 1975 till 1 004 lagfö-
ringar år 2006). Bland männen har antalet lagföringar för misshandel 
ökat med 3 400 eller knappt 80 procent under samma period. 

I övrigt har de lagföringar som rör ungdomar ökat i något snabbare 
takt än de som rör vuxna personer. Liknande tendenser gäller debutan-
ter jämfört med recidivister samt lagföringar i övriga län jämfört med 
storstadslänen. Av påföljdsstatistiken att döma är det framför allt lag-
föringar som rör brott med lägre straffvärde som har ökat, eftersom de 
icke-frihetsberövande påföljderna ökat mer än de frihetsberövande. 

Brott mot frihet och frid (BrB 4 kap.)
Utvecklingen för brott mot frihet och frid liknar av naturliga skäl den 
för brott mot liv och hälsa enligt BrB 3 kap., med den skillnaden att 

Figur 18. För brott mot liv och hälsa (huvudbrott) lagförda män (vänster axel), respekti-
ve kvinnor (höger axel), åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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avvikelsen mellan brotts- och lagföringsstatistiken framträder än tyd-
ligare (se figur 20). Kapitlet innehåller såväl brott med högt straffvärde 
(t.ex. människorov, människohandel, grov fridskränkning) som brott 
med lägre straffvärde (t.ex. olaga hot, hemfridsbrott, ofredande). De 
mest frekventa brotten är olaga hot och ofredande som tillsammans 
utgör 65 procent av huvudbrotten i lagföringarna och det är således 
dessa brott som i huvudsak bestämmer utvecklingen.

Figur 20. Brott mot frihet och fred (BrB 4 kap.): Anmälda och uppklarade brott samt 
för brott lagförda personer (huvud- och bibrott), åren 1975–2006. Index 1975 = 1. 
Källa: Brå, kriminalstatistik och registret över lagförda personer.

Figur 19. För brott mot liv och hälsa (huvudbrott) lagförda personer efter tidigare 
belastning, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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Enligt lagföringsstatistiken har lagföringarna mer än fördubblats 
under perioden. Totalt lagfördes omkring 8 200 personer för brott 
mot frihet och frid som huvud- och bibrott 2006, vilket kan jämföras 
med 3 600 lagföringar år 1975. Även inom denna brottsgrupp ökar lag-
föringarna avseende kvinnor mer än de som avser män, åtminstone 
fram till mitten av 1990-talet. En större ökningstakt i antalet lagföring-
ar gäller fram till mitten av 1980-talet även för vuxna jämfört med unga 
och sedan slutet av 1990-talet för debutanter jämfört med recidivister. 
Införandet av grov fridskränkning och särskild grov kvinnofridskränk-
ning (BrB 4 kap. 4 a §) har medfört ett ökat antal frihetsberövande do-
mar efter år 1998. Den genomsnittliga strafftiden för brott mot frihet 
och frid har sedan början av 1990-talet ökat från drygt 4 månader till 
omkring 11 månader.

SAMMANFATTNING 

När man ser till enskilda brottstyper är minskningarna åren 1975–2006 
störst för lagföringar avseende brott mot trafikbrottslagen, tillgrepps-
brott, varusmugglingsbrott samt bedrägeri- och skadegörelsebrott. 
Några brottstyper har ökat under perioden och det gäller framför allt 
narkotikabrott, brott mot liv och hälsa och brott mot frihet och fred. 
Utvecklingen domineras alltså i stor utsträckning av tämligen tradi-
tionella brott. Uppmärksammade och omdiskuterade brott som sexu-
albrott (BrB 6 kap.), brott mot allmän verksamhet (BrB 17 kap.) som 
bland annat avser våld och hot mot tjänsteman, ekonomiskt inriktade 
brott som förskingringsbrotten (BrB 10 kap.) och förfalskningsbrotten 
(BrB 14 kap.), brott mot skattebrottslagen (sbl) samt miljöbrott (mb 
m.m.) uppvisar enbart mindre förändringar i lagföringsstatistiken un-
der perioden 1975–2006. 

Utvecklingen 1975–2006 fördelad efter påföljderna
Genomgången avslutas med en översiktlig beskrivning av vilka hu-
vudpåföljder den lagförda brottsligheten har lett till. Beskrivningen 
lägger ytterligare en dimension till genomgången genom att den bely-
ser rättsväsendets bedömning av de lagförda brottens straffvärde.

Som framgår av figur 21 bestäms utvecklingen av lagföringar i hu-
vudsak av böter. Detta är naturligt eftersom antalet ordningsböter för 
lindriga trafikbrott är så stor. Men även när man bortser från ordnings-
böterna, dominerar böter i form av strafförelägganden (vilka utfärdas 
av åklagare) och böter i domstol. Medan böterna har minskat över tid, 
har antalet övriga påföljder legat på en tämligen stabil nivå (nedersta 
kurvan i figur 21). Deras antal uppgår till i genomsnitt 55 000 lagfö-
ringar per år med en variation på maximalt ± 20 procent över hela un-
dersökningsperioden.
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Gruppen med övriga påföljder omfattar ett 10-tal olika påföljder och 
uppdelningen kan förenklas genom att skilja mellan påföljder som 
leder till frihetsberövande respektive icke frihetsberövande påföljder. 
Med frihetsberövande påföljder160 avses fängelse, sluten ungdomsvård, 
rättspsykiatrisk vård och skyddstillsyn med fängelse. År 2006 dömdes 
totalt sett 15 700 personer till en frihetsberövande påföljd som huvud-
påföljd. Den absolut vanligaste frihetsberövande påföljden är fängel-
se som utgör 96 procent av de frihetsberövande påföljderna år 2006. 
Gruppen icke frihetsberövande påföljder omfattar i sin tur påföljderna 
villkorlig dom, skyddstillsyn, överlämnande till vård samt meddelade 
åtalsunderlåtelser. I denna grupp är åtalsunderlåtelserna (drygt 18 000 
personer eller 46 procent år 2006) och villkorlig dom (drygt 11 500 per-
soner eller 29 procent år 2006) vanligast. Med viss förenkling kan man 
säga att de frihetsberövande påföljderna representerar den allvarligare 
brottsligheten (dvs. brott med högre straffvärde), medan gruppen icke 
frihetsberövande påföljder främst rör brott med lägre straffvärde. För-
delningen mellan grupperna framgår av figur 22.

I figur 22 visas att fördelningen mellan de två grupperna i stort sett 
varit oförändrad sedan början av 1980-talet. Att de icke frihetsberövan-
de påföljderna är vanligare än de frihetsberövande hänger samman 

160 Fram till 1980/81 ingår här också ungdomsfängelse och internering som avskaf-
fades 1980 respektive 1981.

Figur 21. Personer lagförda för brott: Samtliga personer (inkl. ordningsbot), per-
soner lagförda genom böter (exkl. ordningsbot), samt övriga påföljder, åren 1975–
2006. Källa: Brå, registret över lagförda personer.
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Figur 22. Övriga påföljder (exkl. böter av olika slag) fördelade efter icke frihetsberö-
vande respektive frihetsberövande påföljder, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret 
över lagförda personer.

Figur 23. Personer som erhållit icke frihetsberövande påföljder (exkl. böter): Fäl-
lande domar med villkorlig dom respektive skyddstillsyn som huvudpåföljd, samt 
övriga ej frihetsberövande påföljder, åren 1975–2006. Källa: Brå, registret över 
lagförda personer.
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med att den underliggande lagförda brottsligheten i sig är skevt för-
delad. Det innebär att brott med lägre straffvärde förekommer oftare 
än brott med högre straffvärde i lagföringarna. Påföljdsfördelningen 
är således en direkt konsekvens av att åklagare och domstol i valet av 
påföljd måste ta hänsyn proportionalitetsprincipen, vilken föreskriver 
att lindrigare brott ska följas av lindrigare sanktioner, medan allvarliga 
brott ska följas av mer ingripande sanktioner.

Ser man närmare på de icke frihetsberövande påföljderna, visar det 
sig att antalet domar med skyddstillsyn har legat på en relativt konstant 
nivå om knappt 6 000 domar årligen under perioden (se nedersta kur-
van i figur 23). Skyddstillsyn innebär övervakning och en prövotid på 
tre år då den dömde ska vara skötsam och försörja sig efter förmåga. 
Övervakningen upphör normalt efter ett år. Skyddstillsyn får utdömas 
för ett brott där rätten anser att påföljden inte kan stanna vid böter 
och straffvärdet i praktiken bedöms som lägre än ett års fängelse. På-
följden kan förenas med vissa föreskrifter, kontraktsvård samt böter, 
fängelse och sedan 1989 även med samhällstjänst. 

Av figur 23 framgår vidare att användningen av villkorlig dom har 
ökat, särskilt i början av perioden. Villkorlig dom innebär en straff-
varning med en prövotid på två år, under vilken personen ska vara 
skötsam och försörja sig efter förmåga. Rätten får döma till villkor-
lig dom om påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter och om 
straffvärdet i praktiken bedöms som lägre än ett års fängelse samt att 
det saknas särskild anledning att befara återfall. Påföljden ska i regel 
förenas med böter och den kan sedan år 1999 också kombineras med 
samhällstjänst.

De resterande icke frihetsberövande påföljderna domineras av åtals-
underlåtelser. Det bör observeras att en del lagföringar avseende fylleri 
av tekniska skäl finns med i början av perioden och att den statistis-
ka redovisningen av åtalsunderlåtelserna har ändrats åtskilliga gånger 
under perioden (senast åren 1999/2000). Det senare förklarar de förhål-
landevis stora årliga variationer som utmärker utvecklingen i figur 23. 
Exempelvis ledde en förändring i den statistiska definitionen av åtals-
underlåtelser åren 1999/2000 till en tydlig ökning av de övriga icke fri-
hetsberövande påföljderna i början av 2000-talet.

Ser man slutligen på de mest allvarliga påföljderna, det vill säga de 
som innebär ett frihetsberövande, kan det konstateras att det totala an-
talet frihetsberövande domar uppgått till i genomsnitt 15 000 per år 
sedan mitten av 1980-talet. Den relativt stabila utvecklingen som visas 
i figur 24 behöver dock inte innebära att den underliggande brottslig-
heten är oförändrad. Vid en jämförelse mellan år 1980 och år 2006, då 
antalet frihetsberövande domar var ungefär detsamma, framgår att do-
mar som avser tillgreppsbrott (BrB 8 kap.), bedrägeribrott (BrB 9 kap.) 
och brott mot trafikbrottslagen (tbl) sammantaget har minskat med 
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16 procent mellan de två åren. Samtidigt har frihetsberövande domar 
avseende brott mot person och brott mot narkotikastrafflagen (nsl) 
ökat i ungefär motsvarande utsträckning (totalt 18 procent). Utfallet 
kan sägas spegla rättsväsendets satsningar på prioriterade områden, dit 
bland annat brott mot person och narkotikabrott hör (jfr Andersson 
2002).

Av figur 24 framgår att de tydliga svängningarna upp och ner till 
stor del bestäms av det förhållandevis stora antalet fängelsedomar för 
brott mot trafikbrottslagen. Om de domar som rör trafikbrottslagen 
exkluderas är utvecklingen något jämnare. Antalet frihetsberövande 
domar exklusive trafikbrottslagen (tbl) ökade från cirka 8 500 domar i 
början av perioden till drygt 12 000 domar år 1982. Just åren kring 1980 
kännetecknas av särskilda satsningar mot narkotika (Kassman 1998). 
Därefter har antalet domar legat på relativt sett oförändrad nivå. 

Eftersom straffvärdet för brott mot liv och hälsa (BrB 3 kap.) i regel 
är högre än för förmögenhets- och trafikbrott är det rimligt att anta 
att redovisade förändringar i den underliggande lagförda brottslighe-
ten bör leda till en ökning av den genomsnittliga strafftiden i fängel-
sedomarna (jfr tidigare, Knutsson 1992). Denna tendens bör förstär-
kas ytterligare av den rådande kriminalpolitiska målsättningen om att 
ersätta kortare fängelsestraff med alternativa påföljder (jfr Bäcklund 
2004). Exempel på detta är dels ett minskat antal personer dömda till 
fängelsestraff för grovt rattfylleri efter år 1990, dels införandet av på-
följden villkorlig dom med samhällstjänst som ett alternativ till korta 

Figur 24. Personer dömda till frihetsberövande påföljder: Samtliga dömda personer 
samt exklusive dömda för brott mot trafikbrottslagen, åren 1975–2006. Källa: Brå, 
registret över lagförda personer.
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fängelsestraff år 1999. Dessutom bör även förändringar i lagstiftning-
en, i form av straffskärpningar och införandet av nya brott med hög 
straffskala, ha haft effekt på den genomsnittliga strafftiden, om än i be-
tydligt mindre utsträckning. 

Figur 25 bekräftar förväntningarna: i praktiken har den genomsnitt-
ligt utdömda strafftiden fördubblats under åren 1975–2006, från drygt 
fyra till drygt åtta månader. I vilken utsträckning ökningen också skul-
le kunna vara en effekt av att domstolarna självständigt och systema-
tiskt har skärpt straffen har inte närmare undersökts.

SAMMANFATTNING

Ur ett påföljdsperspektiv bestäms lagföringsutvecklingen i mångt och 
mycket av hur många ordningsböter som utfärdas för lindriga trafik-
brott. Även andra typer av böteslagföringar (genom dom och strafföre-
läggande) används i stor uträckning för mindre allvarliga brott. Deras 
antal har dock minskat under perioden, medan användningen av övri-
ga påföljder (inkl. åtalsunderlåtelser) har varit mer eller mindre stabil. 
Villkorlig dom och skyddstillsyn tillämpas oftare än frihetsberövande 
påföljder. Medan användning av skyddstillsyn varit oförändrad, har 
villkorlig dom ökat, speciellt i början av perioden. Sammantaget tyder 
utfallet på att huvuddelen av den brottslighet som rättssystemet åtgär-
dar är brott med ringare eller ringa straffvärde. 

Även användningen av de mest ingripande påföljderna – frihets-
berövanden i form av fängelse, sluten ungdomsvård, rättspsykiatrisk 

Figur 25. Genomsnittligt utdömd strafftid i fängelse (månader), åren 1975–2006. 
Källa: Brå:s kriminalstatistik.



F
ö

rd
ju

p
n

in
g

446 brottsutvecklingen i sverige fram till år 2007

vård samt skyddstillsyn med fängelse – har sedan början av 1980-talet 
legat stabilt kring cirka 15 000 lagföringar per år. Den underliggande 
lagförda brottsligheten har däremot förändrats. Samtidigt som förmö-
genhetsbrott (BrB 8–12 kap.) och brott mot trafikbrottslagen (tbl) har 
minskat, har brott mot person (BrB 3–7 kap.) och brott mot narkoti-
kabrottslagen (nsl) ökat. Dessa förändringar ligger i fas med gjorda 
(om-)prioriteringar inom rättsväsendet. De har också i stor utsträck-
ning inneburit att den genomsnittliga strafftiden ökat från drygt fyra 
månader till drygt åtta månader. Det är mindre sannolikt att den öka-
de strafftiden skulle kunna förklaras av att domstolarna självständigt 
och systematiskt skulle ha skärpt straffen under perioden.

Slutligen kan det konstateras att politiskt prioriterade satsningar på 
exempelvis de allvarligaste vardagsbrotten och ordningsproblemen 
samt den grova och organiserade brottsligheten har en tendens att för-
svinna i den stora mängden brott med ringare eller ringa straffvärde 
som i praktiken utgör rättsväsendets huvudfokus. Det framgår också 
tydligt att de kraftiga resursökningar som rättsväsendet i egenskap 
av ett prioriterat politikområde erhållit under perioden 1999–2006161 
sammantaget inte har motsvarats av ökande lagföringsfrekvenser (ord-
ningsböter ej inräknade). Att lagföra fler personer har varit ett uttalat 
politiskt mål sedan budgetpropositionen 2000/2001.
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