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Sammanfattning 
Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som 
har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande 
myndighet under referensåret, och för vilka misstanken graderats som 
skäligen misstänkt eller högre.   

Syftet med statistiken är att redovisa nivån, strukturen och utvecklingen för 
de personer som misstänks för brott. Statistiken är deskriptiv och ger inga 
djupgående förklaringar till de förändringar som skett under 
redovisningsperioden. Statistikens ändamål är att ge en övergripande bild 
som kan användas för insyn i, granskning av och uppföljning av de 
brottsutredande myndigheternas verksamheter samt som underlag för 
utredningsverksamhet och forskning.  

Nedan sammanfattas huvudresultaten för statistiken avseende 2021. Där 
framgår nivåer för året och förändringen jämfört med året innan respektive 
för tio år sedan. 

Tolkningen av statistiken mot bakgrund av pandemin 
Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga under våren 
2020, och har fram till februari 2022 präglat samhället med regler och 
rekommendationer om social distansering på både nationell och lokal nivå, 
vilket lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället.  

Med utgångspunkt i att pandemin inneburit att vissa aktiviteter i samhället 
minskat, skulle även brottsligheten generellt sett kunna förväntas ha 
förändrats under perioden och därmed även antalet personer som misstänks 
för brott.  

Pandemin har i alla fall haft en inverkan på de brottsutredande 
myndigheternas verksamheter1. Från Polismyndigheten har det bland annat 
rapporterats att inställda utbildningar och ett minskat tryck på viss 
verksamhet, exempelvis kommenderingar till fotbollsmatcher och andra 
evenemang eller gränskontrollverksamheten, har frigjort resurser under 
pandemin som tillfälligt styrts om till yttre tjänst för ökad synlighet på gator 
och torg och till arbete med att utreda brott. Även från Åklagarmyndigheten 
har det rapporterats om att utbildningar och tjänsteresor ställts in, vilket 

                                                
1 Se  Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan (2021:4) 

https://www.bra.se/download/18.1f8c9903175f8b2aa706ea0/1616597865805/2021_4_Pandemins_inverkan_pa_flodet_i_rattskedjan.pdf
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bidragit till att åklagare i högre utsträckning arbetat med att utreda äldre 
ärenden. 

I tolkningen av resultatet av statistiken över misstänkta personer som 
presenteras här bör ovanstående tillfälliga förändringar i den brottsutredande 
verksamheten under pandemisituationen beaktas. Det görs dock ingen analys 
i redovisningen av pandemins eventuella inverkan på resultatet för 2021. 

För genomgång av pandemins inverkan på brottsligheten hänvisas läsaren i 
stället till de översiktliga pandemianalyser som Brå genomfört under 2020–
2021 på månadsstatistiken över anmälda brott, i syfte att belysa eventuella 
konsekvenser av pandemin på den anmälda brottsligheten.2 

  

                                                
2  Se Anmälda brott under pandemin 

https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-12-23-trots-avvecklade-restriktioner-under-hosten-har-de-anmalda-brotten-inte-okat-generellt-men-for-nagra-brottstyper-ar-nivaerna-nastan-som-fore-pandemin.html
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Huvudresultat för 20213 

Antalet misstänkta personer 
• År 2021 misstänktes 192 092 personer för brott, vilket var en 

minskning med 4 procent jämfört med 2020. Sett över en tioårsperiod 
(2021 jämfört med 2012) har antalet personer som misstänkts för 
brott ökat med 3 procent. 

• Av de misstänkta personerna 2021 var 43 803 kvinnor och 147 744 
män, motsvarande en könsfördelning på 23 procent kvinnor och 77 
procent män. Jämfört med 2020 minskade både antalet kvinnor och 
antalet män som misstänkts för brott för 2021, med 3 respektive 4 
procent. Över en tioårsperiod (2021 jämfört med 2012) ökade antalet 
kvinnor som misstänkts för brott med 13 procent, medan antalet 
misstänkta män var oförändrat mellan åren.   

Majoriteten (81 %) av de som misstänktes för brott var 21 år eller 
äldre 2021, och de resterande 19 procenten av de misstänkta avsåg 
unga personer i åldern 15–20 år. Uppdelat på kön hade misstänkta 
män samma åldersfördelning som totalen (81 respektive 19 %) under 
2021, medan de misstänkta kvinnorna hade en något högre andel i 
åldern 21 år eller äldre, och därmed även lägre andel för åldern 15–
20 år (82 respektive 18 %). För den senaste tioårsperioden (2012–
2021) har andelen unga i åldern 15–20 år pendlat i intervallet 19–21 
procent på total nivå. 

• Antalet misstänkta personer minskade för samtliga redovisade 
brottskategorier 2021 jämfört med 2020. Högst minskning hade 
stöld- och tillgreppsbrott (-10 %) följt av skadegörelsebrott (-9 %).   

Misstänkta personer i förhållande till befolkningsstorleken  
• År 2021 misstänktes 2 226 personer per 100 000 invånare för brott, 

vilket var 4 procent lägre än 2020. Nedgången avsåg både misstänkta 
kvinnor (-3 %) och misstänkta män (-4 %).  

                                                
3 Från och med 2021 redovisas exakta antalsuppgifter i text och tabeller för absoluta 
tal, istället för som tidigare avrundat till tre informationsgivande siffror. Procenttal i 
text och tabeller är dock fortsatt avrundade till heltal, så 12,2 procent blir till 
exempel 12 procent och 10,6 procent blir 11 procent. Alla beräkningar samt 
uppgifter som utgör underlag till figurer baseras dock på ej avrundade siffror. För 
exakta procentuppgifter, se de grundtabeller som finns på statistiksidorna på bra.se 
 

https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/misstankta-personer.html
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• Jämfört med 2012 minskade antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare med 5 procent 2021. Den grupp som minskade mest var 
män i åldern 21–29 år (-9 %).  

Personer med lagföringsbeslut4 
• Antalet misstänkta personer som fick ett lagföringsbeslut var 87 195 

personer 2021, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med 
2020. I jämförelse med 2012 uppgick minskningen till 7 procent.  

• Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut 2021 var 16 653 
kvinnor och 70 541 män, vilket gav en könsfördelning på 19 procent 
kvinnor och 81 procent män. Jämfört med 2020 minskade antalet 
med lagföringsbeslut för både kvinnor och män (-2 % respektive  
-4 %).  

• Närmare hälften (45 %) av samtliga personer som misstänktes för 
brott 2021 fick ett lagföringsbeslut. Andelen för männen var högre 
(48 %) än för kvinnorna (38 %), vilket delvis förklaras av vilka typer 
av brott som kvinnor respektive män misstänkts för. Jämfört med 
2020 var andelarna oförändrade för både kvinnor och män 2021. 

• Antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut 2021 minskade i 
samtliga brottskategorier jämfört med 2020. Störst minskning hade 
trafikbrott (-9 %) följt av stöld- och tillgreppsbrott (-8 %).  

                                                
4 Med lagföringsbeslut menas åklagarens beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela 
åtalsunderlåtelse/straffvarning. 



7 

Inledning 
Som ett led i att målgruppsanpassa och kvalitetssäkra produkterna i 
brottsstatistiken lanserade Brå 2017 ny och reviderad statistik över 
misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar, vilka utgör två olika 
statistikprodukter. Den nya statistiken är en revidering av den tidigare 
statistiken över misstänkta personer inklusive brottsdeltaganden och ersätter 
därmed denna. Statistikens ändamål är oförändrat och avser liksom tidigare 
att ge en översiktlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning 
av personer som misstänkts för brott. Det främsta syftet med revideringen 
har varit att höja statistikens relevans och förbättra tillförlitligheten i dess 
indelningar och mått samt att öka samanvändbarheten med annan 
brottsstatistik. För mer information om revideringen, se bilagan Reviderad 
statistik över misstänkta personer i kvalitetsdeklarationen för statistiken över 
misstänkta personer. 

En totalbild av de misstänkta personerna 
I statistiken redovisas samtliga personer som varit misstänkta för brott med 
som lägst misstankegraden skäligen misstänkt och där den aktuella 
brottsmisstanken har handlagts under året. Personer som var under 15 år vid 
brottstillfället och därmed inte straffmyndiga ingår inte i statistiken. Att 
brottsmisstanken har handlagts innebär att den utredande myndigheten har 
fattat ett beslut som betyder att handläggningen av den aktuella misstanken 
är avslutad. Det innebär att personen har lagförts5, fått ett beslut om 
förundersökningsbegränsning eller av olika anledningar avförts från 
utredningen, exempelvis på grund av bevisproblem, att brottet som personen 
är misstänkt för inte faller under allmänt åtal, att brottet är preskriberat etc. 
Statistiken grundar sig på uppgifter från Polismyndighetens, 
Åklagarmyndighetens och andra brottsutredande myndigheters 
ärendehanteringssystem.  

De misstänkta personerna redovisas bland annat efter kön och ålder samt 
efter vilket brott de misstänkts för. I rapporten redovisas brotten indelade 
efter de övergripande brottskategorierna brott mot person (3–7 kap. BrB), 
stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. BrB), bedrägeribrott (9 kap. BrB), 
skadegörelse (12 kap. BrB), trafikbrott och narkotikabrott samt efter ett 
urval enskilda brottstyper inom dessa kategorier. Redovisningen baseras på 

                                                
5 Med lagförts menas att åtal väckts, strafföreläggande utfärdats eller åtalsunderlåtelse/straffvarning 
meddelats. 
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de brottskoder som registreras av polis och andra brottsutredande 
myndigheter. I huvudsak följer brottskoderna den juridiska indelningen av 
brott i lagstiftningen, men i vissa fall är brottskoderna mer detaljerade än det 
lagrum som reglerar brottet. Det gäller till exempel redovisningen av antalet 
personer som misstänkts för misshandel, som bland annat även inkluderar 
information om den brottsutsatta personens ålder och kön. I vissa andra fall 
är statistiken mindre detaljerad än lagstiftningen, vilket gäller för en stor del 
av redovisningen av personer som misstänkts för brott mot den 
specialstraffrättsliga lagstiftningen. 

Statistiken redovisar nivån och utvecklingen av de personer som misstänks 
för brott under redovisningsåret. En och samma person kan vara misstänkt 
för flera brott under redovisningsperioden. För en sammanställning av 
samtliga brott som personerna misstänkts för, så kallade brottsmisstankar, se 
statistiken över handlagda brottsmisstankar på bra.se. 

Tolkning av statistiken 
När du tolkar statistiken över misstänkta personer, tänk på följande: 

• Statistiken redovisar de gärningspersoner som rättsväsendet kunnat 
identifiera och bedömt vara skäligen misstänkta för brott, och inte 
det faktiska totala antalet gärningspersoner i samhället. 

• För att en misstänkt person ska kunna identifieras och registreras av 
utredande myndighet krävs således ytterst att brottet både upptäcks 
och anmäls.  

• Upptäcktsrisken varierar beroende på brottstyp, vilket innebär att 
även andelen skäligen misstänkta personer som kan identifieras 
varierar med brottstypen. Vid brott utan offer eller interaktion mellan 
offer och gärningsperson (exempelvis narkotikabrott och stöldbrott) 
är upptäcktsrisken generellt lägre jämfört med brott där det 
förekommer interaktion mellan offer och gärningsperson (exempelvis 
misshandel). Inom brottskategorin brott mot person är det till 
exempel en högre andel identifierade misstänkta personer än vid 
många andra brott.  

• Trots att upptäcktsrisken för brott utan offer eller interaktion mellan 
offer och gärningsperson generellt sett är låg är andelen misstänkta 
personer för anmälda så kallade kontroll- och spaningsbrott, såsom 
trafikbrott och narkotikabrott, högre än för de flesta andra brott i 
statistiken. Det förklaras av att det vid insatser och kontroller av 

https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brottsmisstankar.html


9 

polisen och andra myndigheter i princip alltid finns en identifierad 
misstänkt person och bevisning redan vid registreringen av brottet. 

• Upptäcktsrisken, liksom polisens och åklagarnas prioriteringar och 
arbetssätt, kan också variera mellan olika grupper av 
gärningspersoner, till exempel ungdomar och vuxna. Det kan påverka 
hur många personer som misstänkts för brott inom respektive grupp.  

• Benägenheten att anmäla brott varierar mellan olika typer av brott 
och kan bland annat påverkas av exempelvis brottets 
allvarlighetsgrad eller i vilken utsträckning brottsoffer och 
gärningsperson känner varandra.  

• Brottsmisstankar gällande personer under 15 år ingår inte i 
statistiken. Därmed är det inte möjligt att dra slutsatser om icke 
straffmyndiga personer med hjälp av den här statistiken.  

• Uppdelningen av de misstänkta personerna efter kön (kvinna och 
man) inkluderar även flickor och pojkar i åldern 15–17 år.
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Begrepp och definitioner 
I statistiken över misstänkta personer används i huvudsak följande begrepp: 

• Misstänkt person: En straffmyndig person som av polis, åklagare eller 
annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som 
lägst misstankegraden skäligen misstänkt, och där det under 
redovisningsåret har fattats ett beslut som innebär att handläggningen 
av brottsmisstanken är avslutad.  

• Personer med lagföringsbeslut: En straffmyndig person som av polis, 
åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för 
brott, med som lägst misstankegraden skäligen misstänkt, och där ett 
lagföringsbeslut fattats under redovisningsåret. 

• Lagföringsbeslut: Åklagarens beslut om att väcka åtal, utfärda 
strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse eller straffvarning.  

• Region: Den region där den myndighet som fattat beslutet som 
avslutar handläggningen av brottsmisstanken är placerad. 
Indelningen följer Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens 
regionala indelning. 

• Ålder: Personens ålder vid tidpunkten för det brott som misstanken 
gäller. 

• Kön: Personens juridiska kön. I gruppen kvinnor ingår flickor 15–17 
år, och i gruppen män ingår pojkar 15–17 år. 

• Relation: Anger relationen mellan offer och gärningsperson vid 
brottstillfället, uppgiften anges av de registrerande myndigheterna för 
vissa brott mot person. 

 Är eller har varit närstående genom parrelation: Maka/make, 
sambo, särbo eller flickvän/pojkvän. 

 Är eller har varit närstående genom släktskap/familj: Blodsband, 
adoption eller annat släktskap, exempelvis genom släktings 
parrelation.  

 Är eller har varit bekanta genom annan slags relation: Annan 
relation än närstående genom parrelation eller släktskap/familj. 
Exempelvis vänskap, umgänge i samma vänskapskrets, kollegor, 
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lärare–elev, läkare–patient eller annan relation där offret och 
gärningspersonen känner varandra mer än bara till namn och 
utseende. 

 Obekanta: Offret och gärningspersonen är helt obekanta eller 
endast bekanta med varandra till namn eller utseende.  

• Brottsmisstanke: En misstanke om en persons deltagande i en 
brottslig gärning. Om en person är misstänkt för flera brott, 
upprättas en brottsmisstanke för vart och ett av brotten. 

För en mer detaljerad beskrivning av statistiken, se kapitlet Beskrivning av 
statistiken. 
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Resultat 
I denna statistikrapport redovisas huvudresultaten från statistiken över 
misstänkta personer 2021.6 Först redovisas nivån och utvecklingen för 
antalet misstänkta personer totalt samt i relation till befolkningsstorleken 
jämfört med föregående år samt för senaste tioårsperioden. Sedan redovisas 
fördelningen av misstänkta personer efter ålder och antal brott, och därefter 
efter typ av brott. Slutligen presenteras antalet misstänkta som också fått ett 
lagföringsbeslut, och sist redovisas resultat efter region. Genomgående i 
rapporten presenteras resultaten indelat efter kön. För fler och mer 
detaljerade resultat, se de grundtabeller som finns på statistiksidorna på 
bra.se. 

I tolkningen av resultatet av statistiken över misstänkta personer som 
presenteras här bör de tillfälliga förändringarna i den brottsutredande 
verksamheten under pandemisituationen som beskrivs under punkten 
Tolkningen av statistiken mot bakgrund av pandemin (s. 3-4) beaktas.  
Det görs dock ingen analys i redovisningen av pandemins eventuella inverkan 
på resultatet för 2021. 

För genomgång av pandemins inverkan på brottsligheten hänvisas läsaren i 
stället till de översiktliga pandemianalyser som Brå genomfört under 2020–
2021 på månadsstatistiken över anmälda brott, i syfte att belysa eventuella 
konsekvenser av pandemin på den anmälda brottsligheten.7 

Personer som misstänkts för brott 
Antalet misstänkta för brott påverkas av många faktorer. Nivån för en viss 
brottstyp beror ytterst på hur vanligt förekommande brottet är, liksom på 
upptäcktsrisken och anmälningsbenägenheten. Dessutom krävs att en 
misstänkt person identifierats, vilket i sin tur kan påverkas av de 
brottsutredande myndigheternas prioriteringar och arbetssätt.  

Andelen brott för vilka det finns en misstänkt person varierar både mellan 
och inom olika brottskategorier. Vid brott mot person, där gärningen 
innebär någon form av interaktion mellan gärningspersonen och offret, är 

                                                
6 Från och med 2021 redovisas exakta sifferuppgifter i text och tabeller för absoluta tal, istället för som 
tidigare avrundat till tre informationsgivande siffror. Procenttal i text och tabeller är dock fortsatt avrundade till 
heltal, så 12,2 procent blir till exempel 12 procent och 10,6 procent blir 11 procent. Alla beräkningar samt 
uppgifter som utgör underlag till figurer baseras dock på ej avrundade siffror. För exakta procentuppgifter, se 
de grundtabeller som finns på statistiksidorna på bra.se. 
7 Se Anmälda brott under pandemin 

https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/misstankta-personer.html
https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/misstankta-personer.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-12-23-trots-avvecklade-restriktioner-under-hosten-har-de-anmalda-brotten-inte-okat-generellt-men-for-nagra-brottstyper-ar-nivaerna-nastan-som-fore-pandemin.html
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det betydligt vanligare att det finns en misstänkt person identifierad än vid 
brott utan interaktion, som vid stöld- och tillgreppsbrott. Vid så kallade 
spanings- och kontrollbrott, som narkotikabrott eller rattfylleri, finns det 
oftast en misstänkt person vid upptagningstillfället. För mer information om 
antal och andel handlagda brott med misstänkt person, se statistiken över 
handlagda brott på bra.se. 

I det här kapitlet redovisas nivån och utvecklingen för de personer som 
misstänkts för brott, totalt och per 100 000 invånare. Därtill redovisas hur 
dessa personer fördelar sig efter ålder, kön och antal brott som de misstänkts 
för under redovisningsperioden.  

Misstänkta personer, totalt och efter kön 
År 2021 misstänktes 192 092 personer för brott, vilket var 7 838 personer 
färre (-4 %) än 2020. Antalet misstänkta personer minskade mellan 2012 
och 2016, för att därefter öka kontinuerligt fram till 2020 och sedan minska 
på nytt 2021. Vid jämförelse mellan 2012 och 2021 har antalet misstänkta 
personer ökat totalt sett med 3 procent. 

Av de misstänkta personerna 2021 var 43 803 kvinnor och 147 744 män. 
Männen utgjorde 77 procent av alla som misstänktes för brott. Jämfört med 
2020 minskade antalet kvinnor som misstänkts för brott 2021 med 1 231 
kvinnor (-3 %). Även antalet män som misstänktes för brott var färre 2021 
jämfört med 2020 (-6 565 män, motsvarande -4 %). Vid jämförelse 2021 
med 2012, har antalet misstänkta kvinnor ökat med 13 procent medan 
antalet misstänkta män varit i stort oförändrat. 

Figur 1. Antal misstänkta personer, 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 
korrigerades 2018-06-14. 

 
För att visa hur antalet misstänkta personer förhåller sig till 
befolkningsmängden presenteras även antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare.  

https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/handlagda-brott.html
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Antalet misstänkta per 100 000 invånare var 2 240 personer 2021, vilket var 
4 procent färre jämfört med 2020. Jämfört med 2012 har antalet misstänkta 
personer per 100 000 invånare minskat med 119 personer (-5 %).  

År 2021 misstänktes 1 023 kvinnor och 3 439 män per 100 000 invånare för 
brott. Jämfört med 2020 var det en minskning med 3 procent för kvinnor 
och 4 procent för män. Jämfört med 2012 har andelen misstänkta i 
befolkningen ökat med 5 procent för kvinnor men minskat för män (-8 %).  

Figur 2. Antal misstänkta personer per 100 000 invånare, 2012---2021. Uppgifterna för åren 
2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer efter ålder 

 

Av de personer som misstänktes för brott 2021 var 43 procent under 30 år 
vid tidpunkten för brottet. Unga personer (15–20 år) utgjorde 19 procent av 
samtliga misstänkta personer. En nästan lika stor andel (18 %) var i åldern 
50 år eller äldre. Störst andel misstänkta återfanns i åldersspannet 30–49 år 
(38 %). Åldersfördelningen var likartad för misstänkta kvinnor och 
misstänkta män 2021 (tabell 1).  

 

 

Med ålder avses här uppnådd ålder vid tidpunkten för brottet. I svensk 
lagstiftning finns det särskilda bestämmelser för straffmyndiga personer 
som begår brott innan de fyllt 21 år, så kallade unga lagöverträdare. 
Skillnader mellan unga lagöverträdare och vuxna förekommer inom både 
straff- och processrätten, där såväl straff som påföljder skiljer sig åt, 
liksom inom handläggningen av förundersökningen och mål där unga är 
inblandade. Vissa bestämmelser avser dessutom enbart personer som inte 
fyllt 18 år. I redovisningen efter ålder särredovisas därför dessa olika 
åldersklasser. 
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Tabell 1. Antal och andel misstänkta personer per åldersgrupp, totalt och för kön, 2021. 

Ålder Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
andel 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
andel 

Män, 
antal 

Män, 
andel 

15–17 17 327 9 % 4 135 9 % 13 192 9 % 
18–20 18 036 9 % 3 593 8 % 14 439 10 % 
21–29 47 465 25 % 9 599 22 % 37 847 26 % 
30–49 73 332 38 % 18 216 42 % 55 036 37 % 
50– 34 751 18 % 8 167 19 % 26 553 18 % 
Samtliga 190 911 100 % 43 710 100 % 147 067 100 % 

 
I samtliga åldersgrupper av misstänkta personer 2021 utgjorde män en 
majoritet (75–80 %), vilket i stort var samma fördelning som för 2020 (75–
81 %). 

Högst andel män återfanns i åldersgrupperna 18–20 år och 21–29 år (80 %) 
och lägst andel i åldersgruppen 30–49 år (75 %), vilket i princip var samma 
fördelning som 2020 (81, 79 respektive 75 %).  

Utveckling över tio år 
Över den senaste tioårsperioden (2012–2021) har antalet misstänkta 
personer totalt sett minskat i åldersintervallet 15–29 år och ökat för 
åldersintervallet 30 år eller äldre. Minskningen i antalet misstänkta personer 
var störst i åldersgruppen 18–20 år (-14 %), medan åldersgrupperna 30–49 
år och 50 år eller äldre ökat med 9 respektive 10 procent jämfört med 2012.  

Figur 3. Antal misstänkta personer i olika åldersgrupper, 2012---2021. Uppgifterna för åren 
2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 
Bland kvinnor och män var minskningen också störst i åldersgruppen 18–20 
år, med 11 respektive 15 procent, jämfört med 2012. Antalet misstänkta 
kvinnor i åldersgrupperna 30–49 år och 50 år eller äldre ökade med 23 
respektive 22 procent jämfört med periodens början, medan ökningen i 
motsvarande åldersgrupper bland misstänkta män var 6 respektive 7 procent 
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vardera. Det bör dock noteras att antalet misstänkta kvinnor är väsentligt 
lägre än antalet män i motsvarande åldersgrupper.  

Figur 4a. Antal misstänkta kvinnor i olika åldersgrupper, 2012---2021. Uppgifterna för åren 
2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Figur 4b. Antal misstänkta män i olika åldersgrupper, 2012---2021. Uppgifterna för åren 
2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer efter ålder i förhållande till befolkningsstorleken 
Antalet misstänkta personer per 100 000 invånare 2021 var störst i de yngre 
åldersgrupperna (15–17 och 18–20 år) med 4 846 respektive 5 288 
misstänkta personer per 100 000 invånare, och lägst för personer i åldern 50 
år eller äldre med 871 misstänkta personer per 100 000 invånare (tabell 2). 
Generellt sett är andelen misstänkta personer i befolkningen högst bland 
unga personer och allt lägre med stigande ålder. Mönstret har varit relativt 
likartat de senaste tio åren. Jämfört med 2020 har antalet misstänkta 
personer per 100 000 invånare ökat i samtliga åldersgrupper.  
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Tabell 2a. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för brott efter ålder, 2021, 
och förändring jämfört med 2020. 

Ålder Totalt antal misstänkta per 
100 000 invånare 

Förändring mot 
2020, Antal 

Förändring mot 
2020, Procent 

15–17  4 876 -535 -10 % 
18–20  5 288 -693 -12 % 
21–29  4 053 -186 -4 % 
30–49 2 697 -53 -2 % 
50– 871 -8 -1 % 
Samtliga 2 226 -89 -4 % 

 

Tabell 2b. Antal kvinnor per 100 000 invånare som misstänkts för brott efter ålder, 2021, 
och förändring jämfört med 2020. 

Ålder Antal kvinnor per 
100 000 invånare 

Förändring mot 
2020, Antal 

Förändring mot 
2020, Procent 

15–17  2 400 -217 -8 % 
18–20  2 198 -220 -9 % 
21–29  1 713 -106 -6 % 
30–49 1 371 -15 -1 % 
50– 397 7 2 % 
Samtliga 1 021 -28 -3 % 

 

Tabell 2c. Antal män per 100 000 invånare som misstänkts för brott efter ålder, 2021,  
och förändring jämfört med 2020. 

Ålder Antal män per  
100 000 invånare 

Förändring mot 
2020, Antal 

Förändring mot 
2020, Procent 

15–17  7 207 -834 -10 % 
18–20  8 130 -1 092 -12 % 
21–29  6 197 -261 -4 % 
30–49 3 961 -91 -2 % 
50– 1 372 -25 -2 % 
Samtliga 3 423 -149 -4 % 

 
Även uppdelat på kvinnor respektive män var antalet misstänkta i 
förhållande till befolkningen högst i de yngre åldersgrupperna och lägst i de 
äldre åldersgrupperna. Jämfört med 2020 har dock antalet misstänkta 
minskat i alla åldersgrupper, med undantag för misstänkta kvinnor i åldern 
50 år eller äldre, som ökade med 2 procent. 
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Figur 5. Antalet misstänkta kvinnor och män per 100 000 invånare, efter ålder, 2021. 

 

Utveckling över tio år 
Utvecklingen av antalet kvinnor och män per 100 000 invånare som 
misstänkts för brott 2012–2021 presenteras nedan med ett index efter olika 
åldersgrupper (figur 6). År 2012 är basår och har index 100. Indexet visar 
procentuell förändring från basåret, så om serien för en åldersgrupp 
överstiger värdet 100 har antalet misstänkta personer per 100 000 i gruppen 
ökat och om det understiger 100 har det minskat jämfört med basåret. 

Jämfört med 2012 har antalet misstänkta personer per 100 000 invånare 
minskat med 5 procent. Nedbrutet på ålder har samtliga åldersgrupper 
minskat 2021 jämfört med 2012, där åldersgruppen 15–17 år minskat mest 
(-8 %) och gruppen 30 år eller äldre minst (-1 %). 

Figur 6. Index (basår=2012) över antalet misstänkta personer per 100 000 invånare i olika 
åldersgrupper, för kvinnor och män, 2012---2021. Index under 100 innebär att antalet per 
100 000 invånare minskat och index över 100 innebär att antalet per 100 000 invånare 
ökat jämfört med basåret. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 
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Antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare ökade i samtliga 
åldersgrupper, undantaget åldern 15–17 år (-6 %) 2021 jämfört med 2012. 
Ökningen var störst i åldern 30 år eller äldre som ökade med 13 procent, 
medan åldersgrupperna 18–20 och 21–29 år ökade med 2 respektive 4 
procent 2021 jämfört med 2012. 

Antalet misstänkta män per 100 000 invånare minskade i samtliga 
åldersgrupper 2021 jämfört med 2012. Störst minskning hade åldersgruppen 
21–29 år med 9 procent, följt av gruppen 15–17 år (-8 %). Åldersgrupperna 
18–20 år respektive 30 år eller äldre minskade med 5 procent vardera. 

Misstänkta personer och antal brott 
En person kan vara misstänkt för ett eller flera brott under ett kalenderår. 
Majoriteten (52 %) av de personer som misstänktes för brott 2021 var 
misstänkta för 1 brott, 19 procent var misstänkta för 2 brott, 24 procent var 
misstänkta för 3–10 brott och 5 procent var misstänkta för 11 eller fler brott.  

Fördelningen var likartad för både kvinnor och män. För kvinnorna var dock 
den andel som misstänktes för 1 brott större (60 %), och andelen som 
misstänktes för 3–10 brott (19 %) mindre än motsvarande andelar för män 
(50 % respektive 26 %).  

Figur 7. Procentuell fördelning av antalet misstänkta personer efter antal brott som de 
misstänkts för under 2021. 

 

Misstänkta personer efter ålder och antal brott  
Misstänkta i åldern 15–17 år var i 62 procent av fallen misstänkta för ett (1) 
brott. Motsvarande andel för åldersgrupperna 18–20 år och 21–29 år var 52 
respektive 51 procent. Av de misstänkta i åldern 30 år eller äldre var 59 
procent misstänkta för 1 brott.  
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Brottsmisstänkta i åldersgrupperna 18–20 år och 21–29 år var oftare än 
övriga åldersgrupper misstänkta för 3 brott eller fler, 27 respektive 28 
procent. Liknande åldersmönster återfinns för både brottsmisstänkta kvinnor 
och män. 

Figur 8. Fördelning av antalet misstänkta personer efter ålder och antal brott som de 
misstänkts för, 2021. 

 

Misstänkta personer efter brottskategorier  
I detta avsnitt presenteras resultaten för sex olika brottskategorier samt för 
några av de i statistiksammanhang mest efterfrågade brottstyperna i 
respektive brottskategori. Först redovisas nivån och utvecklingen av 
misstänkta personer för brottskategorierna sammantaget uppdelat på kön 
och ålder, samt antal misstänkta efter befolkningsstorlek. Därefter görs 
motsvarande redovisning för nivå och utvecklingen av misstänkta för 
respektive brottskategori samt för några underliggande brottstyper  

Av samtliga personer som misstänktes för brott 2021 var 36 procent 
misstänkta för brott mot person, 29 procent för narkotikabrott, 18 procent 
för trafikbrott och 16 procent för stöld- och tillgreppsbrott. Mindre andelar, 
om 10 respektive 5 procent, var misstänkta för bedrägeri- respektive 
skadegörelsebrott.  
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Fördelningen av brott för misstänkta män följer den för samtliga misstänkta 
personer totalt sett, endast med mindre skillnader om 1 till 3 procentenheter. 
Jämfört med männen var de misstänkta kvinnorna däremot i större 
utsträckning misstänkta för stöld- och tillgreppsbrott (21 % kvinnor jämfört 
med 15 % män). 

Jämfört med 2020 har antalet misstänkta personer minskat för samtliga 
brottskategorier 2021. Mest minskade stöld- och tillgreppsbrott (-10 %), 
följt av skadegörelse (-9 %) och trafikbrott (-8 %). Övriga brottstyper 
minskade i storleksordningen 1 till 5 procent (tabell 3). 

Tabell 3. Antal personer som misstänkts för brott 2021, efter brottskategori och kön, och 
förändring mot 2020. Samma person kan vara misstänkt för flera kategorier av brott 
varför raderna inte summerar till totalraden av samtliga personer. 

Brottskategori Samtliga, 
Antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
Antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
Antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Samtliga brottstyper 192 092 −4 % 43 803 −3 % 147 744 −4 % 
Brott mot person 68 230 −5 % 13 896 −6 % 54 261 −5 % 
Stöld- och tillgreppsbrott 30 935 −10 % 9 043 −7 % 21 875 −11 % 
Bedrägeri  18 731 −1 % 4 770 +4 % 13 948 −2 % 
Skadegörelse 10 002 −9 % 1 671 −10 % 8 329 −9 % 
Trafikbrott  35 063 −8 % 4 676 −3 % 30 381 −8 % 
Narkotikabrott  56 047 −2 % 8 598 ±0 % 47 347 −2 % 

För alla redovisade brottskategorier 2021, var majoriteten (mellan 71–87 %) 
av de misstänkta personerna män. Andelen misstänkta kvinnor var något 
större i kategorierna stöld- och tillgreppsbrott och bedrägeribrott (29 % 
respektive 25 %) än i andra brottskategorier. De brottskategorier där 
kvinnornas andel var lägst var trafikbrott (13 %), narkotikabrott (15 %) och 
skadegörelse (17 %). 
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Figur 9. Könsfördelning för antalet misstänkta personer efter olika kategorier av brott, 
2021 

 

Misstänkta personer efter ålder och brottskategori 
De brottskategorier som unga personer (15-20 år) och vuxna (21 - år) 
misstänks för skiljer sig något åt. Den vanligaste brottskategorin bland unga 
misstänkta var narkotikabrott (39 %). För vuxna var flest misstänkta för 
brott mot person (36 %). Minst andel misstänkta hade skadegörelsebrott, 
både för unga (7 %) och vuxna (5 %). 

Tabell 4. Antal misstänkta personer efter brottskategori och ålder, 2021. Samma person 
kan vara misstänkt för flera kategorier av brott varför raderna inte summerar till 
totalraden av samtliga personer. 

Brottskategori Samtliga, 
15–20 år, 
antal 

Samtliga, 
15–20 år, 
andel 

Samtliga, 
21– år, 
antal 

Samtliga, 
21– år, 
andel 

Samtliga brottstyper 35 363 100 % 155 548 100 % 
Brott mot person 11 743 33 % 56 158 36 % 
Stöld- och tillgreppsbrott 7 457 21 % 23 349 15 % 
Bedrägeri  3 075 9 % 15 611 10 % 
Skadegörelse 2 320 7 % 7 670 5 % 
Trafikbrott  5 926 17 % 29 087 19 % 
Narkotikabrott  13 859 39 % 41 967 27 % 

Fördelningen efter brottskategori och åldersgrupp skiljer sig något åt mellan 
kvinnor och män. Generellt var en större andel av kvinnorna i båda 
åldersgrupperna misstänkta för stöld- och tillgreppsbrott jämfört med de 
misstänkta männen. En mindre andel av de misstänkta kvinnorna i båda 
åldersgrupperna var misstänkta för brott mot person, trafikbrott och 
narkotikabrott, jämfört med männen. 
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Tabell 5. Antal misstänkta kvinnor och män efter brottskategori och ålder, 2021. Samma 
person kan vara misstänkt för flera kategorier av brott varför raderna inte summerar till 
totalraden av samtliga personer. 

Brottskategori Kvinnor, 
15–20 
år, antal 

Kvinnor, 
15–20 år, 
andel 

Kvinnor, 
21– år, 
antal 

Kvinnor, 
21– år, 
andel 

Män, 
15–20 
år, antal 

Män,  
15–20  
år, andel 

Män,  
21– år, 
antal 

Män, 
21– år, 
andel 

Samtliga 
brottstyper 

7 728 100 % 35 982 100 % 27 631 100 % 119 436 100 % 

Brott mot person 2 066 27 % 11 801 33 % 9 677 35 % 44 339 37 % 
Stöld- och 
tillgreppsbrott 

2 326 30 % 6 697 19 % 5 131 19 % 16 647 14 % 

Bedrägeri  667 9 % 4 098 11 % 2 407 9 % 11 509 10 % 
Skadegörelse 340 4 % 1 330 4 % 1 980 7 % 6 339 5 % 
Trafikbrott  751 10 % 3 922 11 % 5 175 19 % 25 163 21 % 
Narkotikabrott  2 072 27 % 6 518 18 % 11 787 43 % 35 442 30 % 

 

Misstänkta personers åldersfördelning för olika brottskategorier 
Majoriteten av dem som misstänktes för brott under 2021 var, som 
beskrivits ovan, 21 år eller äldre. Andelen unga (15–20 år), som totalt sett 
utgjorde 19 procent av de misstänkta personerna, var dock större i vissa 
brottskategorier. Störst var andelen unga misstänkta för narkotikabrott, där 
de utgjorde 25 procent av de misstänkta. Unga utgjorde också en relativt stor 
andel av de personer som under året misstänktes för stöld- och 
tillgreppsbrott respektive skadegörelsebrott (24 % respektive 23 %). 
Mönstret för andelen unga totalt var detsamma som för både unga män och 
unga kvinnor som misstänktes för brott 2021. 
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Figur 10. Åldersfördelning för de misstänkta personerna efter kategori av brott, 2021. 

 

Misstänkta personer efter brottskategori och antal brott 
Hur många brott de misstänkta personerna var misstänkta för varierar 
mellan olika brottskategorier. Av de personer som var misstänkta för 
skadegörelsebrott 2021 var 18 procent misstänkta för fler än ett brott, till 
skillnad mot narkotikabrott där 48 procent av personerna var misstänkta för 
fler än ett brott (se figur 10). Att antalet brott skiljer sig åt mellan olika 
kategorier är förväntat och hänger samman med brottens karaktär, 
exempelvis är återfalls- och seriebrottsligheten vanligare inom vissa 
brottskategorier. Fördelningen varierar också till följd av polisens olika 
insatser och möjligheter att knyta en person till brottet vid olika typer av 
brott. 
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Figur 11. Procentuell fördelning av misstänkta personer efter antal brott och 
brottskategori, 2021. 

 

Misstänkta personer för brott mot person 

 

Det var 68 230 personer som misstänktes för brott mot person 2021, vilket 
var 5 procent färre än 2020. Minskningen avsåg samtliga av de redovisade 
underliggande brottstyperna, med undantag för våldtäkt som ökade något 
(+2 %). Antalet personer som misstänktes för misshandel var 9 procent lägre 

Med brott mot person avses brott som regleras i 3–7 kap. brottsbalken.  
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2021 jämfört med 2020, medan grov fridskränkning och sexuellt ofredande 
minskade med 17 respektive 1 procent.  

Tabell 6. Antal personer som misstänktes för brott mot person, 2021, efter olika typer av 
brott samt förändring mot 2020. Samma person kan vara misstänkt för flera typer av brott 
och därmed räknas på flera rader. Prick (.) betyder att adekvat uppgift saknas. 

Brottstyp Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Brott mot person 68 230 −5 % 13 896 −6 % 54 261 −5 % 
Misshandel 36 084 −9 % 7 950 −8 % 28 118 −9 % 
Grov fridskränkning 811 −17 % 326 −12 % 485 −21 % 
Grov kvinnofridskränkning 1 295 −13 % . . 1 291 −13 % 
Våldtäkt 4 660 +2 % 99 +16 % 4 559 +2 % 
Sexuellt ofredande 3 574 −1 % 109 +6 % 3 463 −1 % 

 
Majoriteten av de personer som misstänktes för brott mot person 2021 var 
män (80 %). Det gäller i synnerhet våldtäkt och sexuellt ofredande, där 98 
respektive 97 procent av de misstänkta var män. För grov fridskränkning var 
60 procent av dem misstänkta män.  

Misstänkta personer för brott mot person i förhållande till 
befolkningsstorleken 
År 2021 misstänktes 795 personer per 100 000 invånare för brott mot 
person, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med 2020 och en 
minskning med 9 procent jämfört med 2012.  

Under den senaste tioårsperioden har antalet misstänkta för brott mot person 
per 100 000 invånare genomgående varit större för män än för kvinnor. 
2021 uppgick antalet misstänkta män till 1 263 per 100 000 invånare och 
motsvarande antal för misstänkta kvinnor var 325, vilket var en minskning 
för både kvinnor och män jämfört med 2020 (-6 % respektive -5 %).  

Jämfört med 2012 har antalet misstänkta per 100 000 invånare minskat för 
både kvinnor med 2 procent, och för män med 11 procent. 
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Figur 12. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för brott mot person, 
2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för misshandel8 
År 2021 misstänktes 36 084 personer för misshandel, vilket var en 
minskning med 9 procent jämfört med 2020.  

I relation till befolkningsmängden misstänktes 421 personer per 100 000 
invånare för misshandel 2021, vilket var en minskning med 9 procent 
jämfört med 2020. Jämfört med 2012 minskade antalet per 100 000 
invånare totalt sett med 20 procent 2021.  

Även antalet män per 100 000 invånare som misstänktes för misshandel 
2021 minskade med 9 procent jämfört med 2020, medan antalet misstänkta 
kvinnor per 100 000 invånare minskade med 8 procent. Jämfört med 2012 
minskade antalet misstänkta per 100 000 invånare både för kvinnor och män 
2021, med 8 procent respektive 23 procent. 

                                                
8 Sedan 2019 indelas misshandelsbrotten i fyra typer av relation mellan brottsoffret och gärningspersonen: 
närstående genom parrelation, närstående genom släktskap/familjerelation, annan slags relation eller 
bekantskap samt obekanta. På grund av att polisen under 2020 har ändrat sättet att registrera 
misshandelsbrott efter relation är statistiken på den detaljnivån behäftad med osäkerhet, och därför 
redovisas här endast misshandel efter kön och ålder på brottsoffret. 
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Figur 13. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel, 2012---
2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14.

 

Misstänkta personer för misshandel efter brottsoffrets kön och ålder 
År 2021 misstänktes 18 794 personer för misshandel mot kvinna eller flicka, 
vilket var en minskning med 7 procent jämfört med 2020. Av dessa var 
majoriteten (14 788 personer) misstänkta för misshandel mot en kvinna i 
åldern 18 år eller äldre, vilket var en minskning med 8 procent jämfört med 
2020. Minskningen kan noteras både för antalet misstänkta kvinnor och för 
antalet misstänkta män, med 10 respektive 7 procent.  

År 2021 misstänktes 20 333 personer för misshandel mot man eller pojke, 
vilket var en minskning jämfört med 2020 (-10 %). Av dessa var 14 651 
personer misstänkta för misshandel mot en man i åldern 18 år eller äldre, 
vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 2020. Antalet kvinnor 
som misstänkts för misshandel mot en man eller pojke 2021 minskade med 7 
procent, och för misstänkta män med 10 procent.  
 
Vid misshandel mot kvinnor och flickor såväl som mot män och pojkar 2021 
var majoriteten av de misstänkta personerna män (77 % respektive 79 %). 
Könsfördelningen för de misstänkta varierar dock med kön och ålder på 
brottsoffret. Andelen misstänkta kvinnor var jämförelsevis större vid 
misshandel mot barn i åldern 0–6 år samt mot flickor i åldersintervallet 7–17 
år, än vid övriga typer av misshandel (tabell 7). 
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Tabell 7. Antal kvinnor och antalet män som misstänkts för misshandel mot en 
kvinna/flicka respektive en man/pojke, 2021, och förändring mot 2020. Samma person 
kan vara misstänkt för flera typer av brott varför raderna inte summerar till totalraden. 

Misshandel Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Misshandel totalt 36 084 −9 % 7 950 −8 % 28 118 −9 % 
mot kvinna eller flicka, totalt 18 794 −7 % 4 388 −8 % 14 396 −7 % 
mot flicka, under 7 år 967 −5 % 388 −6 % 577 −4 % 
mot flicka, 7–14 år 2 239 −3 % 1 025 ±0 % 1 212 −5 % 
mot flicka, 15–17 år 1 572 −12 % 693 −10 % 874 −14 % 
mot kvinna, 18 år eller äldre 14 788 −8 % 2 519 −10 % 12 267 −7 % 
mot man eller pojke, totalt 20 333 −10 % 4 243 −7 % 16 083 −10 % 
mot pojke, under 7 år 1 365 ±0 % 529 +1 % 834 −1 % 
mot pojke, 7–14 år 2 780 −10 % 779 −6 % 1 997 −11 % 
mot pojke, 15–17 år 2 299 −10 % 193 −12 % 2 106 −10 % 
mot man, 18 år eller äldre 14 651 −11 % 2 897 −8 % 11 753 −11 % 

 

Misstänkta personer för misshandel mot kvinna respektive man, 18 år eller 
äldre, i förhållande till befolkningsmängden 
Antalet personer per 100 000 invånare som 2021 misstänktes för misshandel 
mot kvinna 18 år eller äldre var 172 personer, vilket var en minskning med 8 
procent jämfört med 2020. Antalet misstänkta för misshandel mot en kvinna 
var högst bland män, 286 misstänkta män per 100 000 invånare jämfört med 
59 misstänkta kvinnor per 100 000 invånare. 

Även antalet personer per 100 000 invånare som misstänktes för misshandel 
mot kvinna 18 år eller äldre minskade 2021 jämfört med 2012 (-14 %). 
Uppdelat på kön minskade både antalet kvinnor per 100 000 invånare och 
antalet män per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot en 
kvinna, med 20 respektive 13 procent, jämfört med 2012. 
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Figur 14. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot kvinna 
(18 år eller äldre), 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

År 2021 misstänktes 171 personer per 100 000 invånare för misshandel mot 
man 18 år eller äldre, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med 
2020. Jämfört med 2012 minskade antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare med 33 procent. Antalet misstänkta män per 100 000 invånare 
minskade med 37 procent, medan antalet misstänkta kvinnor per 100 000 
invånare minskade med 14 procent. 

Figur 15. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för misshandel mot man 
(18 år eller äldre), 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 
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Misstänkta personer för grov fridskränkning respektive grov 
kvinnofridskränkning 

 

För 2021 var det 811 personer som misstänktes för grov fridskränkning och 
1 295 personer som misstänktes för grov kvinnofridskränkning. Av de som 
misstänktes för grov fridskränkning var 40 procent kvinnor och 60 procent 
män. Antalet som misstänktes för grov fridskränkning minskade med 17 
procent jämfört med 2020, och minskningen avsåg både kvinnor och män 
som misstänkts för grov fridskränkning (-12 % respektive -21 %). Även 
antalet män som misstänktes för grov kvinnofridskränkning minskade 2021 
jämfört med 2020 (-13 %). 

Tabell 8. Antal personer som misstänktes för grov fridskränkning och grov 
kvinnofridskränkning, 2021, och förändring jämfört med 2020. Prick (.) betyder att adekvat 
uppgift saknas. 

Brott Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Grov 
fridskränkning 

811 −17 % 326 −12 % 485 −21 % 

Grov kvinno-
fridskränkning 

1 295 −13 % . . 1 291 −13 % 

 

Misstänkta personer för grov fridskränkning i förhållande till 
befolkningsmängden 
År 2021 var 9 personer per 100 000 invånare misstänkta för grov 
fridskränkning, vilket var en minskning med 17 procent jämfört med 2020. 
Under den senaste tioårsperioden, 2012–2021, har antalet misstänkta per 
100 000 invånare minskat relativt kontinuerligt. Antalet för 2021 var 43 
procent lägre än 2012.  

Uppdelat på kön var det 8 kvinnor per 100 000 invånare respektive 11 män 
per 100 000 invånare som var misstänkta för grov fridskränkning 2021. 
Jämfört med 2012 har antalet minskat med 36 procent för kvinnor och med 
47 procent för män. Observera att dessa siffror inte omfattar män som begår 
fridskränkning mot kvinnor som de är eller har varit gifta med eller bor eller 

Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning kan bestå av flera 
olika brottstyper, som var och en utgjort led i en upprepad kränkning av 
personens integritet och varit ämnade att allvarligt skada personens 
självkänsla. För att rubriceras som grov kvinnofridskränkning ska brotten 
begås av en man mot en kvinna som han bor eller har bott tillsammans 
med under äktenskapsliknande former. 
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har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, vilket i 
stället kategoriseras som grov kvinnofridskränkning (se nedan). 

Figur 16. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för fridskränkning, 2012---
2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för grov kvinnofridskränkning i förhållande till 
befolkningsmängden 
Under 2021 misstänktes 30 män per 100 000 invånare för grov kvinnofrids-
kränkning, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med 2020. 
Antalet har minskat relativt kontinuerligt under den senaste tioårsperioden, 
med totalt 41 procent sedan 2012. 

Figur 17. Antal män per 100 000 invånare som misstänkts för grov kvinnofridskränkning, 
2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14.  
Lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning gäller endast när brotten begås av en man 
mot en kvinna. I ett fåtal fall är dock den brottsmisstänkte registrerad som kvinna, men 
dessa brottsmisstankar ingår ej i tidsserien. Under perioden utgjorde de i genomsnitt 2 
misstänkta personer per år. 
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Misstänkta personer för våldtäkt9 

 
Den 1 juli 2018 infördes brottet oaktsam våldtäkt i 6 kap. brottsbalken. 
Under 2021 misstänktes 140 personer för oaktsam våldtäkt (1 kvinna och 
139 män), vilket var 2 färre än 2020 (då det var 6 kvinnor och 136 män).  
I den fortsatta redovisningen nedan ingår inte oaktsam våldtäkt. 

År 2021 misstänktes 4 660 personer för våldtäkt (exklusive oaktsam 
våldtäkt), vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 2020. Ökningen 
kan noteras både för antal misstänkta kvinnor och antal misstänkta män. 

I relation till befolkningsmängden misstänktes 54 personer per 100 000 
invånare för våldtäkt 2021, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med 
året dessförinnan. Jämfört med 2012 har antalet misstänkta per 100 000 
invånare ökat med 50 procent.  

Majoriteten av de som misstänktes för våldtäkt 2021 var män. Bland 
männen var 106 män per 100 000 invånare misstänkta för våldtäkt, medan 
antalet för misstänkta kvinnor uppgick till 2 kvinnor per 100 000 invånare. 
Jämfört med 2012 ökade antalet män som misstänkts för våldtäkt per 
100 000 invånare med 48 procent. 

Figur 18. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för våldtäkt, 2012---2021. 
Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

                                                
9 Vid tolkning av statistiken över våldtäkt bör förändringar i sexualbrottslagstiftningen beaktas. Bland annat 
utvidgades våldtäktsbegreppet den 1 juli 2013 i och med att begreppet ’’särskilt utsatt situation’’ infördes i 
lagstiftningen, och den 1 juli 2018 ändrades gränsen för straffbar gärning till huruvida deltagandet är frivilligt 
eller inte. 

 

 

Med våldtäkt avses brott som regleras i 1,1a och 4§ 6 kap. BrB 
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Misstänkta personer för våldtäkt efter brottsoffrets kön och ålder 
Av de personer som var misstänkta för våldtäkt mot kvinnor eller flickor 
respektive mot män eller pojkar 2021, uppgick misstänkta mäns andel till 99 
respektive 83 procent. Det är således mycket få kvinnor som misstänks för 
våldtäkt (2021 var det totalt 99 kvinnor). Vid tolkning av resultaten bör man 
beakta att små antalsmässiga förändringar för de misstänkta kvinnorna kan 
ge upphov till stora procentuella förändringar mellan åren. 

Under 2021 misstänktes 4 375 personer för våldtäkt mot en kvinna eller 
flicka, vilket var oförändrat jämfört med 2020. Uppdelat på kön minskade 
antalet misstänkta kvinnor med 6 procent, samtidigt som antalet misstänkta 
män var oförändrat.  

Antalet misstänkta för våldtäkt mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre 
uppgick 2021 till 2 881 personer, vilket var oförändrat jämfört med 2020. 
Uppdelat på kön var det små förändringar (det var 8 färre misstänkta 
kvinnor och fyra fler misstänkta män). 

För 2021 var 1 634 personer misstänkta för våldtäkt mot en flicka under 18 
år, vilket var en ökning med 7 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön 
ökade antalet misstänkta kvinnor med 4 personer och misstänkta män med 
46 personer (motsvarande 6%). 

Under 2021 var det 317 personer som misstänktes för våldtäkt mot en man 
eller pojke, vilket var en ökning med 47 procent jämfört med 2020 och 
antalsökningen av misstänkta personer avsåg både våldtäkt mot pojke under 
18 år (+62 misstänkta personer) och våldtäkt mot man 18 år eller äldre (+42 
misstänkta personer). 

Tabell 9. Antal personer som misstänktes för våldtäkt mot kvinnor/flickor respektive mot 
män/pojkar, 2021, och förändring mot 2020. Samma person kan vara misstänkt för flera 
typer av brott varför raderna inte summerar till totalraden. 

Brott Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Våldtäkt totalt 4 660 +2 % 99 +16 % 4 559 +2 % 
mot kvinna eller flicka, totalt 4 375 ±0 % 46 −6 % 4 328 ±0 % 
mot flicka, under 15 år 875 ±0 % 20 −5 % 855 ±0 % 
mot flicka, 15–17 år 759 +6 % 9 +125 % 749 +6 % 
mot kvinna, 18 år eller äldre 2 881 ±0 % 18 −31 % 2 863 ±0 % 
mot man eller pojke, totalt 317 +47 % 55 +49 % 261 +47 % 
mot pojke, under 15 år 140 +47 % 19 +46 % 120 +46 % 
mot pojke, 15–17 år 34 +100 % 6 +100 % 28 +100 % 
mot man, 18 år eller äldre 147 +40 % 31 +48 % 116 +38 % 
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Misstänkta personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) 
År 2021 misstänktes 3 511 personer för sexuellt ofredande (exklusive 
exhibitionism), vilket var oförändrat jämfört med 2020. Uppdelat på kön 
ökade antalet misstänkta kvinnor med 7 procent, medan antalet misstänkta 
män var oförändrat. 

Relaterat till befolkningsmängden misstänktes 42 personer per 100 000 
invånare för sexuellt ofredande 2021, vilket var oförändrat mot 2020 men en 
ökning med 43 procent jämfört med 2012. 

Uppdelat på kön var antalet misstänkta per 100 000 invånare större bland 
män än kvinnor, 81 misstänkta män per 100 000 invånare mot 3 misstänkta 
kvinnor per 100 000 invånare. Jämfört med 2012 har antalet misstänkta per 
100 000 invånare ökat för både kvinnor och män (+52 % respektive +41 %). 

Figur 19. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för sexuellt ofredande 
(exklusive exhibitionism) 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-
06-14. 

 

Misstänkta personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) efter 
brottsoffrets kön och ålder.  
Av de personer som var misstänkta för sexuellt ofredande mot kvinnor eller 
flickor respektive mot män eller pojkar var 98 respektive 85 procent män. 
Det var således mycket få kvinnor so misstänktes för sexuellt ofredande, 
totalt sett var det 109 personer 2021. Vid tolkning av resultatet bör man 
beakta av små antalsmässiga förändringar för de misstänkta kvinnorna kan 
ge upphov till stora procentuella förändringar mellan åren. 

Under 2021 var det 3 204 personer som misstänktes för sexuellt ofredande 
(exklusive exhibitionism) mot kvinnor eller flickor, vilket var en minskning 
med 1 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta 
kvinnor med 2 procent, medan antalet misstänkta män minskade (-1 %).  
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Av de misstänkta personerna var 1 918 personer misstänkta för sexuellt 
ofredande mot en kvinna i åldern 18 år eller äldre, vilket var en minskning 
med 5 procent jämfört med 2020. Minskningen avsåg både misstänkta 
kvinnor (-6 %) och misstänkta män (-5 %). 

År 2021 var det 375 personer som misstänktes för sexuellt ofredande mot 
män eller pojkar, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 2020. 
Både misstänkta kvinnor och misstänkta män ökade (+19 respektive +7 %). 

Av de misstänkta personerna var 195 personer misstänkta för sexuellt 
ofredande mot vuxna män i åldern 18 år eller äldre, vilket var en ökning med 
20 procent jämfört med året innan. Antalet kvinnor och män som 
misstänktes ökade med 24 respektive 20 procent. 
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Tabell 10. Antal personer som misstänktes för sexuellt ofredande (exklusive 
exhibitionism) mot kvinnor/flickor respektive mot män/pojkar, 2021, och förändring mot 
2020. Samma person kan vara misstänkt för flera typer av brott varför raderna inte 
summerar till totalraden. 

Brottstyp Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Sexuellt ofredande totalt 3 511 ±0 % 109 +7 % 3 400 ±0 % 
Mot kvinna eller flicka, totalt 3 204 −1 % 58 +2 % 3 144 −1 % 
mot flicka, under 15 år 888 +5 % 27 +29 % 859 +4 % 
mot flicka, 15–17 år 526 −2 % 4 −43 % 522 −2 % 
mot kvinna, 18 år eller äldre 1 918 −5 % 29 −6 % 1 889 −5 % 
mot man eller pojke, totalt 375 +8 % 57 +19 % 318 +7 % 
mot pojke, under 15 år 159 +5 % 11 +38 % 148 +3 % 
mot pojke, 15–17 år 40 −13 % 4 −43 % 36 −8 % 
mot man, 18 år eller äldre 195 +20 % 42 +24 % 153 +20 % 

Misstänkta personer för stöld- och tillgreppsbrott 

 

År 2021 var det 30 935 personer som misstänktes för stöld- och 
tillgreppsbrott, vilket var en minskning med 10 procent jämfört med året 
innan. Antalet kvinnor som misstänkts för stöld- och tillgreppsbrott 
minskade med 7 procent och för misstänkta män var nedgången 11 procent.  

Även för de två brottstyperna inbrottsstöld i bostad respektive rån minskade 
antalet misstänkta personer jämfört med 2020 (-22 % respektive -15 %). 
Uppdelat på kön avsåg minskningen för inbrottsstöld från bostad både 
antalet misstänkta kvinnor (-26 %) och misstänkta män (-21 %).  
Detta var också fallet för rån inklusive grovt rån där antalet misstänkta 
kvinnor minskade med 8 procent och antalet misstänkta män med 15 
procent. 
Majoriteteten av de misstänkta för stöld- och tillgreppsbrott 2021 var män 
(71 %). 

Med stöld- och tillgreppsbrott avses brott som regleras i 8 kap. 
brottsbalken.  
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Tabell 11. Antal personer som misstänktes för stöld- och tillgreppsbrott, 2021, och 
förändring mot 2020, efter olika typer av stöld- och tillgreppsbrott. Samma person kan 
vara misstänkt för flera typer av brott. 

Brottstyp Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Stöld- och tillgreppsbrott 30 935 −10 % 9 043 −7 % 21 875 −11 % 

Bostadsinbrott 1 095 −22 % 138 −26 % 955 −21 % 
Rån inkl. grovt 2 960 −15 % 277 −8 % 2 683 −15 % 

 

Misstänkta personer för stöld- och tillgreppsbrott i förhållande till 
befolkningsstorleken 
Antalet misstänkta per 100 000 invånare för stöld- och tillgreppsbrott 
uppgick 2021 till 361 personer, vilket var en minskning med 10 procent 
jämfört med 2020 och en minskning med 35 procent vid jämförelse med 
2012. Motsvarande nedgång för den senaste tioårsperioden kan ses för både 
misstänkta kvinnor och misstänkta män (−27 % respektive −38 %). 

Figur 20. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för stöld- och 
tillgreppsbrott, 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2108-06-14. 

 

Misstänkta personer för inbrottsstöld i bostad 
Under 2021 misstänktes 1 095 personer för inbrottsstöld i bostad. Jämfört 
med 2020 var det en antalsminskning med 22 procent, och minskningen 
avsåg både misstänkta kvinnor (-26 %) och misstänkta män (-21 %). 
 
I relation till befolkningsmängden misstänktes 13 personer per 100 000 
invånare för inbrottsstöld i bostad 2021, vilket var en minskning med 22 
procent jämfört med 2020 och vid jämförelse med 2012 uppgick 
minskningen till 47 procent. Minskningen per 100 000 invånare för 
inbrottsstöld i bostad för den senaste tioårsperioden avsåg både misstänkta 
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kvinnor och misstänkta män, men den relativa förändringen var större för 
männen än för kvinnorna (−49 % för män jämfört med −30 % för kvinnor). 

Figur 21. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för bostadsinbrott, 2012---
2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

  

Misstänkta personer för rån 
År 2021 misstänktes 2 960 personer för rån. Det var en minskning med 15 
procent jämfört med 2020, och minskningen avsåg både misstänkta kvinnor 
(-8 %) och misstänkta män (-15 %). 

I relation till befolkningsmängden misstänktes 35 personer per 100 000 
invånare för rån, inklusive grovt rån 2021, vilket var en minskning med 15 
procent jämfört med 2020 och en minskning med 1 procent i jämförelse med 
2012.  

Antalet misstänkta män per 100 000 invånare för rån, inklusive grovt rån 
minskade med 15 procent 2021 jämfört med 2020 och med 5 procent i 
jämförelse med 2012. Antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare 
minskade med 8 procent 2021 jämfört med året innan, men ökade med 46 
procent i jämförelse med 2012. 

Figur 22. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för rån, inklusive grovt 
rån, 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 



40 

Misstänkta personer för bedrägeribrott 

 

Under 2021 misstänktes 18 731 personer för bedrägeribrott, vilket var en 
minskning med 1 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet 
misstänkta kvinnor med 4 procent samtidigt som antalet misstänkta män 
minskade med 2 procent. 

Antalet personer som misstänktes för bedrägeribrott i relation till 
befolkningsmängden 2021 uppgick till 218 personer per 100 000 invånare, 
vilket var 1 procent mindre än 2020. Antalet misstänkta per 100 000 
invånare var större bland män än bland kvinnor 2021, 325 misstänkta män 
per 100 000 invånare jämfört med 111 misstänkta kvinnor per 100 000 
invånare.  

För den senaste tioårsperioden har antalet misstänkta per 100 000 invånare 
ökat totalt sett med 15 procent 2021 jämfört med 2012. Ökningen gäller för 
både misstänkta kvinnor (+29 %) och för misstänkta män (+10 %). 

Figur 23. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för bedrägeribrott, 2012---
2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för skadegörelsebrott 

 

År 2021 misstänktes 10 002 personer för skadegörelse. Jämfört med året 
innan var det en minskning med 9 procent, och minskningen avsåg både 
misstänkta kvinnor (-10 %) och misstänkta män (-9 %).  

I relation till befolkningsmängden misstänktes 117 personer per 100 000 
invånare för skadegörelsebrott 2021, vilket var en minskning med 9 procent 
jämfört med 2020. För den senaste tioårsperioden minskade antalet 

 

 

Med bedrägeribrott avses brott som regleras i 9 kap. brottsbalken.  

Med skadegörelsebrott avses de brott som regleras i 12 kap. brottsbalken  
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misstänkta per 100 000 invånare med 19 procent 2021 jämfört med 2012, 
och uppdelat på kön minskade antalet misstänkta män med 23 procent 
medan antalet misstänkta kvinnor minskade med 1 procent. 

Figur 24. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för skadegörelsebrott, 
2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för trafikbrott 

 

Under 2021 misstänktes 35 063 personer för brott mot trafikbrottslagen. 
Jämfört med året innan var det en antalsminskning med 8 procent, där 
nedgången avsåg både misstänkta kvinnor (-3 %) och män (-8 %). 

Bland trafikbrotten var 7 531 personer misstänkta för rattfylleri under 
påverkan av alkohol, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 
2020. Uppdelat på kön minskade både antalet misstänkta kvinnor och 
antalet misstänkta män med 12 procent vardera. 

För rattfylleri under påverkan av enbart narkotika uppgick antalet 
misstänkta till 12 651 personer för 2021, vilket var en minskning med 6 
procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta 
kvinnor (+1 %), medan antalet misstänkta män minskade (-6 %). 

Majoriteten av dem som misstänktes för trafikbrott och rattfylleri 2020 var 
män (87–88 %). 

Med trafikbrott avses brott som regleras i trafikbrottslagen (1951:649). 
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Tabell 12. Antal personer som misstänktes för någon typ av trafikbrott och för rattfylleri 
under påverkan av alkohol respektive av narkotika 2021, samt förändring mot 2020.  

Brottstyp Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Trafikbrott, totalt 35 063 −8 % 4 676 −3 % 30 381 −8 % 
Rattfylleri under 
påverkan av 
alkohol 

7 531 −12 % 1 002 −12 % 6 527 −12 % 

Rattfylleri under 
påverkan av enbart 
narkotika 

12 651 −6 % 1 470 +1 % 11 179 −6 % 

Misstänkta personer för trafikbrott i förhållande till befolkningsstorleken 
Det var 409 personer per 100 000 invånare som misstänktes för trafikbrott 
under 2021, vilket var en minskning på 8 procent jämfört med året innan. 
Jämfört med 2012 var antalet misstänkta per 100 000 invånare 7 procent 
lägre 2021. Uppdelat på kön minskade antalet misstänkta män per 100 000 
invånare med 9 procent, medan antalet misstänkta kvinnor ökade med 12 
procent 2021 jämfört med 2012.  

Figur 25. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för trafikbrott, 2012---2021. 
Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av alkohol (inklusive 
påverkan av både alkohol och narkotika) 
År 2021 misstänktes 88 personer per 100 000 invånare för rattfylleri under 
påverkan av alkohol, vilket var en minskning med 12 procent jämfört med 
2020. Vid jämförelse med 2012 uppgick minskningen till 50 procent, och 
uppdelat på kön minskade både antal misstänkta kvinnor (-41 %) och 
antalet misstänkta män (-51 %). 
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Figur 26. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för rattfylleri under 
påverkan av alkohol (inkl. påverkan av både alkohol och narkotika), 2012---2021. 
Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika 
Antal misstänkta per 100 000 invånare för rattfylleri under påverkan av 
enbart narkotika uppgick 2021 till 147 personer, vilket var en minskning 
med 6 procent jämfört med året innan. Vid jämförelse med 2012 har dock 
antalet misstänkta per 100 000 invånare ökat med 43 procent. Uppdelat på 
kön ökade antalet misstänkta kvinnor per 100 000 invånare med 69 procent 
mellan 2012 och 2021, medan misstänkta män ökade med 39 procent för 
samma period. 

Figur 27. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för rattfylleri under 
påverkan av enbart narkotika, 2012---2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 
2018-06-14. 

 

Misstänkta personer för narkotikabrott 

 

 

 

 

 

Med narkotikabrott avses brott som regleras i narkotikastrafflagen 
(1968:64). 
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År 2021 misstänktes 56 047 personer för narkotikabrott, vilket var en 
minskning med 2 procent jämfört med 2020. Uppdelat på kön var det 
misstänkta män som minskade antalsmässigt (-2 %), medan antalet 
misstänkta kvinnor var oförändrat 2021 jämfört med året innan. 

I relation till befolkningsmängden misstänktes 653 personer per 100 000 
invånare för narkotikabrott 2021, vilket var en minskning med 2 procent 
jämfört med 2020.  
 
Jämfört med 2012 var antalet misstänkta personer per 100 000 invånare 
29 procent högre 2021. Uppdelat på kön ökade antalet misstänkta kvinnor 
per 100 000 invånare med 45 procent mellan 2012 och 2021, medan antalet 
för misstänkta män ökade med 25 procent under samma period. 

Figur 28. Antal personer per 100 000 invånare som misstänktes för narkotikabrott, 2012---
2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer med lagföringsbeslut 

 

År 2021 fick 87 196 misstänkta personer ett lagföringsbeslut, vilket var en 
minskning med 4 procent jämfört med året innan. Jämfört med 2012 har 
antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut minskat med 7 procent.  

Uppdelat på kön minskade antalet lagföringsbeslut för både misstänkta 
kvinnor (-2 %) och misstänkta män (-4 %) under 2021 jämfört med 2020. 
Jämfört med 2012 minskade antalet misstänkta kvinnor med lagföringsbeslut 
med 4 procent, medan antalet misstänkta män med lagföringsbeslut 
minskade med 8 procent. 

 

 

Misstänkta personer med lagföringsbeslut avser personer som har fått ett 
lagföringsbeslut av åklagare, det vill säga ett beslut om att väcka åtal, 
utfärda strafföreläggande eller meddela straffvarning eller 
åtalsunderlåtelse. 
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Figur 29. Antal misstänkta personer med lagföringsbeslut, 2012---2021. Uppgifterna för 
åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 

 

Misstänkta personer med lagföringsbeslut i förhållande till 
befolkningsstorleken 
År 2021 fick 1 017 personer per 100 000 invånare ett lagföringsbeslut, vilket 
var en minskning med 4 procent jämfört med 2020. Jämfört med 2012 har 
antalet personer med lagföringsbeslut per 100 000 invånare minskat med 15 
procent.  

Det var 389 kvinnor per 100 000 invånare som fick ett lagföringsbeslut 
under 2021, vilket var en minskning med 2 procent. Antalet misstänkta män 
som fick ett lagföringsbeslut uppgick till 1 642 per 100 000 invånare under 
2021, vilket var en minskning med 4 procent. Jämfört med 2012 minskade 
antalet personer med lagföringsbeslut per 100 000 invånare för både kvinnor 
och män, med 11 respektive 16 procent.  

Figur 30. Antal misstänkta personer med lagföringsbeslut per 100 000 invånare, 2012---
2021. Uppgifterna för åren 2013---2016 korrigerades 2018-06-14. 
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Misstänkta personer med lagföringsbeslut efter ålder 
Av de misstänkta personer som fick ett lagföringsbeslut 2021 var 21 procent 
mellan 15 och 20 år, och 79 procent var 21 år eller äldre. Andelen unga var 
något större bland de misstänkta med lagföringsbeslut jämfört med samtliga 
misstänkta totalt sett, där 19 procent var mellan 15 och 20 år. 

Tabell 13. Antal och andel misstänkta personer med lagföringsbeslut efter kön och ålder, 
2021. 

Ålder Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
andel 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
andel 

Män, 
antal 

Män, 
andel 

15–17 9 297 11 % 2 267 14 % 7 030 10 % 
18–20 9 216 11 % 1 565 9 % 7 651 11 % 
21–29 23 580 27 % 3 880 23 % 19 700 28 % 
30–49 31 169 36 % 6 126 37 % 25 043 36 % 
50– 13 900 16 % 2 812 17 % 11 088 16 % 
Samtliga 87 162 100 % 16 650 100 % 70 512 100 % 

Misstänkta personer med lagföringsbeslut efter brottskategori 
Jämfört med 2020 har antalet misstänkta personer med lagföringsbeslut 
minskat i samtliga brottskategorier. Antalet har minskat mest för trafikbrott 
(-9 %) samt stöld- och tillgreppsbrott (-8 %). 

Tabell 14. Antal misstänkta personer med lagföringsbeslut efter brottskategori, 2021, och 
förändring mot 2020. 

Brottstyp Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

Samtliga brott 87 196 −4 % 16 653 −2 % 70 541 −4 % 
Brott mot person 14 825 −1 % 1 969 −2 % 12 856 −1 % 
Stöld- och 
tillgreppsbrott 

16 795 −8 % 5 612 −4 % 11 183 −9 % 

Bedrägeri  3 490 −3 % 699 +4 % 2 791 −5 % 
Skadegörelse 2 988 −4 % 345 −8 % 2 643 −4 % 
Trafikbrott  24 052 −9 % 3 144 −3 % 20 908 −10 % 
Narkotikabrott  33 183 −5 % 4 820 −2 % 28 363 −5 % 

 
Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut 2021 hade den största 
andelen (38 %) fått lagföringsbeslutet för ett narkotikabrott (tabell 15). 
Andra vanliga brottskategorier var trafikbrott och stöld- och tillgreppsbrott 
(28 % respektive 19 %). De 17 procent som lagfördes för brott mot person 
2021 kan jämföras med de 36 procent av samtliga misstänkta som var 
misstänkta för brott mot person samma år. Att brottsfördelningen skiljer sig 
mellan de misstänkta personerna med lagföringsbeslut och misstänkta 
personer totalt sett beror på att vissa brott är mer svårutredda än andra och 
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att förutsättningarna att lagföra en person därför varierar mellan 
brottskategorierna. 

Uppdelat på kön hade de misstänkta männen i huvudsak samma fördelning 
som för totalen, medan den vanligaste brottskategorin bland kvinnorna 
gällde stöld- och tillgreppsbrott (34 %). Det hänger delvis samman med att 
en större andel av de misstänkta kvinnorna var misstänkta för just sådana 
brott. 

Tabell 15. Andel (%) av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut efter olika 
kategorier av brott, 2021. 

Brottskategori Samtliga Kvinnor Män 

Samtliga brott 100 % 100 % 100 % 
Brott mot person 17 % 12 % 18 % 
Stöld- och tillgreppsbrott 19 % 34 % 16 % 
Bedrägeri  4 % 4 % 4 % 
Skadegörelse 3 % 2 % 4 % 
Trafikbrott  28 % 19 % 30 % 
Narkotikabrott  38 % 29 % 40 % 

 

Andel misstänkta personer som fått ett lagföringsbeslut 
Av de misstänkta personerna var det 45 procent som fick ett lagföringsbeslut 
2021, vilket var på samma nivå som 2020 men en minskning med 5 procent 
jämfört med 2012.  

Andelen med lagföringsbeslut var 38 procent för misstänkta kvinnor och 48 
procent för misstänkta män 2021. Skillnaden mellan könen förklaras i hög 
grad av hur många brott och vilka typer av brott som kvinnor respektive 
män misstänktes för. Jämfört med 2020 var andelen oförändrad för både 
kvinnor och män, men i jämförelse med 2012 var andelen med 
lagföringsbeslut lägre 2021 för både kvinnor (-7 %) och män (-4 %). 

Andelen misstänkta som fick ett lagföringsbeslut 2021 var störst bland dem 
som misstänktes för trafikbrott (69 %). Även narkotikabrott och stöld- och 
tillgreppsbrott var kategorier där en majoritet av de misstänkta personerna 
fick ett lagföringsbeslut (59 % respektive 54 %). Brott mot person och 
bedrägeribrott var brottskategorier där en mindre andel av de misstänkta 
personerna fick ett lagföringsbeslut (22 % respektive 19 %).  

Ett liknande mönster kan ses för kvinnor respektive för män, även om vissa 
skillnader finns i andelen misstänkta som fått lagföringsbeslut beroende på 
brottskategori.  
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Figur 31. Andel misstänkta personer som också har fått ett lagföringsbeslut under 2021, 
efter brottskategori. 

 

Regionala resultat  
Sedan den 1 januari 2015 är Polismyndigheten indelad i sju polisregioner i 
stället för som tidigare 21 länspolismyndigheter. Det innebär att statistiken 
över misstänkta personer från och med 2015 utgår från polisregionerna. För 
mer information, se avsnittet Statistikens innehåll – regional fördelning.  

Vid tolkning av de regionala resultaten bör man tänka på att antalet 
misstänkta personer påverkas av många olika faktorer som kan variera 
mellan regionerna, till exempel brottssammansättning, urbaniseringsgrad, 
trafikflöden, knutpunkter för kommunikation med mera. Vidare kan en 
region ha funktioner med ett nationellt upptagningsområde, vilket innebär 
att regionen till viss del även handlägger personer som är misstänkta för 
brott som begåtts i andra regioner. 
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Den region som hade flest misstänkta personer 2021 var region Stockholm, 
där 53 019 personer var misstänkta för brott. Det motsvarar 28 procent av 
samtliga personer som misstänktes för brott i landet. I region Syd misstänktes 
39 643 personer och i region Väst 35 203 personer, vilket motsvarar 21 
respektive 18 procent av alla personer som misstänktes för brott i landet.  

Antalet brottsmisstänkta personer minskade 2021 i alla regioner, med 
undantag för region Mitt (+1 %). Den största procentuella minskningen hade 
region Nord (-6 %). 

Tabell 16. Antal personer som misstänkts för brott i de olika regionerna, 2021, och 
förändring mot 2020. En och samma person kan ha misstänkts i flera regioner. 

Region Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

HELA LANDET 192 092 −4 % 43 803 −3 % 147 744 −4 % 
Region Nord 16 955 −6 % 3 602 −6 % 13 255 −6 % 
Region Mitt 20 040 +1 % 4 579 +5 % 15 441 ±0 % 
Region Stockholm 53 019 −4 % 11 790 −6 % 41 054 −3 % 
Region Öst 22 301 −2 % 4 989 +5 % 17 259 −4 % 
Region Väst 35 203 −4 % 8 027 −2 % 27 105 −5 % 
Region Syd 39 643 −3 % 9 089 −1 % 30 445 −4 % 
Region Bergslagen 16 248 −2 % 3 611 −5 % 12 618 −1 % 

Misstänkta personer i regionerna efter befolkningsstorlek 
Som nämnts ovan finns det flera faktorer som kan leda till att en region 
handlägger fler eller färre misstänkta personer som inte är bosatta i den 
aktuella regionen. Det är därmed inte möjligt att använda antalet misstänkta 
personer per 100 000 invånare som ett mått för hur många personer i 
befolkningen inom regionen som har misstänkts för brott, utan endast som 
ett mått på belastningen för myndigheterna i regionen i förhållande till den 
egna befolkningen. 

Region Stockholm var 2021 den region som hade högst antal misstänkta 
personer i förhållande till sin egen folkmängd, 2 632 personer per 100 000 
invånare, följt av region Mitt med 2 532 personer. Minst antal misstänkta 
personer per 100 000 invånare hade region Väst, med 2 057 personer per 
100 000 invånare.  

Regionerna Stockholm och Nord hade flest antal personer per 100 000 
invånare som misstänktes för brott mot person, med 961 respektive 854 
misstänkta personer. Även för brott mot förmögenhet hade region Stockholm 
flest antal misstänkta personer per 100 000 invånare, 782 misstänkta 
personer, följt av region Öst med 733 misstänkta personer.  
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Figur 32. Antal personer per 100 000 invånare som misstänkts för brott, efter olika 
kategorier av brott i regionerna, 2021. 

 
 

Misstänkta personer efter ålder i regionerna 
Unga personer (15–20 år) utgjorde 17–20 procent av de personer som 1 
misstänktes för brott i regionerna. Lägst andel hade region Stockholm, där 
andelen unga personer som misstänktes för brott var 17 procent. Högst andel 
hade regionerna Bergslagen och Öst, med 20 procent vardera. Därmed var 
andelen vuxna (21 år eller äldre) som var misstänkta för brott högst i region 
Stockholm och lägst i regionerna Bergslagen och Öst. 
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Figur 33. Fördelning unga (15---20 år) och vuxna (21 år eller äldre) efter region, 2021. 

 

Misstänkta personer med lagföringsbeslut i regionerna 
Antalet personer med lagföringsbeslut ökade 2021 i regionerna Mitt och 
Bergslagen med 3 respektive 1 procent jämfört med 2020. Övriga regioner 
hade ett lägre antal 2021 jämfört med 2020. Störst minskning hade region 
Väst (-7 %). 

Tabell 17. Antal misstänkta personer med lagföringsbeslut i regionerna, 2021, samt 
förändring jämfört med 2020. 

Region Samtliga, 
antal 

Samtliga, 
förändring 
mot 2020 

Kvinnor, 
antal 

Kvinnor, 
förändring 
mot 2020 

Män, 
antal 

Män, 
förändring 
mot 2020 

HELA LANDET 87 196 −4 % 16 653 −2 % 70 541 −4 % 
Region Nord 7 430 −5 % 1 415 −3 % 6 015 −5 % 
Region Mitt 8 806 +3 % 1 703 +8 % 7 103 +2 % 
Region Stockholm 21 968 −5 % 3 912 −5 % 18 056 −5 % 
Region Öst 9 361 −5 % 1 784 −5 % 7 577 −5 % 
Region Väst 17 297 −7 % 3 396 −8 % 13 901 −7 % 
Region Syd 17 548 −3 % 3 316 +2 % 14 231 −5 % 
Region Bergslagen 7 246 +1 % 1 435 −2 % 5 811 +2 % 
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Beskrivning av statistiken 
Från och med 2017 redovisas ny statistik över misstänkta personer. 
Statistiken är en revidering av tidigare statistik över misstänkta personer och 
ersätter denna. För Brå utgör revideringen ett övergripande arbete med att 
målgruppsanpassa och kvalitetssäkra produkterna i kriminalstatistiken. För 
en jämförelse mellan den nya och tidigare statistiken, se bilaga Reviderad 
statistik över misstänkta personer i kvalitetsdeklarationen för statistiken över 
misstänkta personer.  

Nedan följer en kortfattad beskrivning av statistiken. För en mer utförlig 
beskrivning, se statistikens kvalitetsdeklaration.  

Statistikens ändamål 
Statistikens syfte är att redovisa antal och struktur för de personer som 
misstänks för brott över tid. Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående 
förklaringar till de förändringar som skett under redovisningsperioden. 
Ändamålet med statistiken är att tillhandahålla en övergripande bild som kan 
användas för insyn i, granskning av och uppföljning av de brottsutredande 
myndigheternas verksamheter samt som underlag för utredningsverksamhet 
och forskning. 

Statistikens innehåll 
I statistiken över misstänkta personer redovisas de personer som av polis, 
åklagare eller annan brottsutredande myndighet bedömts vara minst skäligen 
misstänkta för brott, och där ett beslut fattats under referensåret, som 
innebär att utredningen av brottsmisstanken avslutats. Ungdomar som inte är 
straffmyndiga (under 15 år) redovisas inte i statistiken över misstänkta 
personer.  

I statistiken särredovisas även personer med lagföringsbeslut. De utgör den 
delpopulation av de brottsmisstänkta personerna för vilka brottsmisstanken 
har handlagts med ett lagföringsbeslut. Med lagföringsbeslut menas att åtal 
väckts, strafföreläggande utfärdats eller att åtalsunderlåtelse alternativt 
straffvarning meddelats för personen. Personer för vilka brottsmisstankarna 
bara har förundersökningsbegränsats eller resulterat i övriga beslut ingår inte 
i kategorin personer med lagföringsbeslut.  
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Statistiska mått 
Både statistiken över misstänkta personer och statistiken över personer med 
lagföringsbeslut redovisas i antal personer. I föreliggande sammanfattning 
redovisas också antal per 100 000 invånare. I det fallet standardiseras antalet 
misstänkta personer med medelfolkmängden för de straffmyndiga personerna 
under referensåret.  

Variabler 
Statistiken över misstänkta personer och personer med lagföringsbeslut 
redovisas efter följande variabler:  

• Ålder: Den misstänkta personens ålder vid brottstidpunkten. En och 
samma person redovisas endast i en åldersgrupp.  

• Kön: Den misstänkta personens juridiska kön.  

• Brottstyp: Den typ av brott som personen är misstänkt för. Om 
personen har misstänkts för flera brottstyper under referensåret 
redovisas personen under flera brottstyper.  

• Antal brott: Det antal brott som personen har misstänkts för och för 
vilka utredningen avslutats under referensåret.  

• Region: Den region där den myndighet finns som fattat beslutet som 
avslutar handläggningen av brottsmisstanken. Personen kan redovisas 
i flera regioner, om personen misstänkts och handlagts för brott i 
flera regioner under referensåret.  

Kategorisering av brott 
Brottsredovisningen omfattar samma brottstyper som i statistiken över 
anmälda brott, handlagda brott och handlagda brottsmisstankar. 
Kategoriseringen utgår från olika brottskoder (se avsnittet Kategorisering av 
brott i sammanfattningen av statistiken över anmälda brott). 

Regional fördelning 
Statistiken över misstänkta personer redovisas för hela landet och per 
polisregion. Redovisningen efter region är baserad på den geografiska 
indelning som infördes den 1 januari 2015 i samband med polisens nya 
organisation. Omorganisationen innebar att de tidigare 21 länspolis-
myndigheterna slogs ihop till en polismyndighet, indelad i sju regioner. 
Åklagarmyndigheten anpassade samtidigt sin organisation till motsvarande 
områden.  
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I figur 34 och tabell 18 nedan redovisas polisens regioner, vilka län som 
ingår i respektive polisregion samt folkmängden för straffmyndiga personer i 
respektive polisregion. 

Figur 34. Polisens nuvarande regionindelning. 

 

Tabell 18. Polisens regionindelning från och med 2015 med de län som ingår i respektive 
region samt befolkningsmängd av straffmyndiga personer 2021. 

Region Län Befolknings-
mängd 2021 

Region Nord Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland 752 434 
Region Mitt Uppsala, Gävleborg och Västmanland 791 552 
Region Stockholm Stockholm och Gotland 2 014 466 
Region Öst Jönköping, Södermanland och Östergötland 932 437 
Region Väst Västra Götaland och Halland 1 711 208 
Region Syd Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronoberg 1 646 772 
Region Bergslagen Dalarna, Värmland och Örebro 728 493 
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Insamling och bearbetning 
Statistiken över misstänkta personer baseras på uppgifter från 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket. Även uppgifter från 
Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket ligger till grund 
för statistiken. 

De beslut som polisen fattar för att avsluta ett ärende registreras i ärende-
hanteringssystem (RAR/Durtvå) levereras till Brå. Även uppgifter från 
Kustbevakningen registreras i polisens system. Åklagaren registrerar 
uppgifter och beslut om misstänkta personer i sitt ärendehanteringssystem 
Cåbra. Där registreras också uppgifter från Ekobrottsmyndigheten och 
Skatteverket. Uppgifter från Cåbra levereras till Brå. Uppgifter från 
Tullverket skickas separat till Brå. 

Hos Brå granskas och bearbetas uppgifterna innan de sammanställs till 
statistik. Bland annat sker validering mot XML-scheman redan vid inläsning 
av materialet i Brås databas. Vidare genomförs en rad olika kontroller av de 
elektroniskt överförda transaktionerna. Bland annat kontrolleras att 
informationen är angiven med rätt format, att innehållet i övrigt är giltigt 
enligt gemensamma informationsstrukturer inom rättsväsendet och i övrigt är 
rimligt. Vidare kontrolleras att objekt logiskt följer verksamhetsflöde och att 
relationerna dem emellan är korrekta. Därutöver görs även antalskontroller 
av transaktionerna för att upptäcka om transaktioner saknas. Felaktigheter 
justeras, ibland genom kontakt med uppgiftslämnarna, och 
kontrollprogrammet körs om tills alla fel i materialet har rättats till. När 
materialet är färdigkontrollerat förs det över till statistikdatabasen för 
långtidslagring. En slutlig kontroll av konsistensen och rimligheten i 
statistiken görs dessutom efter att statistiktabellerna har framställts. 

Jämförbarhet över tid 
Vid tolkning av utvecklingen måste hänsyn tas till att antalet 
gärningspersoner som anträffas och identifieras av polisen och andra 
brottsutredande myndigheter kan förändras över tid. Möjligheten att 
identifiera och knyta en gärningsperson till brottet varierar, bland annat 
beroende på brottstypen och på de brottsutredande myndigheternas 
prioriteringar. Även enstaka händelser kan tillfälligt påverka statistiken 
under vissa år, vilket är viktigt att känna till vid jämförelser över tid. Nedan 
följer tekniska och juridiska förändringar som är bra att känna till vid 
tolkningen av statistiken över misstänkta personer.  
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Tekniska, metodologiska och juridiska förändringar 
Nedan följer en sammanställning av olika systemtekniska, metodologiska 
och lagstiftningsmässiga förändringar som i olika utsträckning sedan 2009 
har påverkat statistiken över misstänkta personer, och därmed bör beaktas 
vid tolkning av den. De är redovisade i kronologiskt fallande ordning med de 
senaste förändringarna först. Styckena är skrivna så att de kan läsas 
fristående, oberoende av varandra. Den som är intresserad av ett specifikt år 
kan gå direkt till det relevanta stycket. Förändringar som inträffat före 2009 
finns dokumenterade i kvalitetsdeklarationen för statistiken över misstänkta 
personer.10 

• Även under hela 2021 har pandemin påverkat samhället i olika 
skeden under året. Både genom införande av (nya/skärpta) regler 
och/eller rekommendationer kring social distansering, men även 
ändringar/lättnader för införda regler och/eller rekommendationer. 

• Under första kvartalet av 2020 började covid-19 spridas i Sverige och 
i världen. Pandemin påverkade samhället under resterande kalenderår 
2020. Pandemin har, i olika skeden under året, inneburit att regler 
och rekommendationer om social distansering har införts, vilket har 
lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället. Pandemin har även 
påverkat de brottsutredande myndigheternas verksamhet. Inom 
polisen har bland annat utbildningar ställts in och trycket på viss 
verksamhet, exempelvis kommenderingar till fotbollsmatcher och 
andra evenemang, har minskat. Det har frigjort resurser som tillfälligt 
har styrts om till yttre tjänst för ökad synlighet på gator och torg och 
till att utreda brott. Ett minskat resande har medfört att resurser från 
polisens gränskontrollverksamhet tillfälligt har styrts om till att 
utreda bedrägeribrott och brott i nära relationer. Även inom 
Åklagarmyndigheten har utbildningar ställts in, och 
huvudförhandlingar i domstolar har skjutits fram, vilket har bidragit 
till att åklagare i högre utsträckning har arbetat med att utreda äldre 
ärenden. De tillfälliga omfördelningarna av resurser till 
utredningsverksamheterna, till följd av pandemin, har troligtvis 
bidragit till att antalet misstänkta personer och misstänkta personer 
med lagföringsbeslut har ökat. Det gäller ökningarna inom 
kategorierna brott mot person, stöldbrott, bedrägeribrott, 
skadegörelser och narkotikabrott under 2020. Pandemin har även 
inneburit att polisen kraftigt minskat de generella 

                                                
10 www.bra.se/statistik/kriminalstatistik/misstankta-personer 
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nykterhetskontrollerna, med hänsyn till risken för smittspridning vid 
utandningstester, och polisen har i huvudsak gjort kontroller endast i 
de fall där det redan finns en misstanke om att föraren kört berusad. 
Det har påverkat antalet personer misstänkta för rattfylleribrott 
under påverkan av alkohol, som har minskat 2020. 

• Under februari 2020 driftsatte polisen JIF (juridisk 
informationsförsörjning). JIF infördes i polisens 
ärendehanteringssystem Durtvå. JIF har tagits fram inom ramen för 
det myndighetsgemensamma arbetet med rättsväsendets 
informationsförsörjning (RIF). Syftet med RIF är att genom en 
digitalt sammanlänkad rättskedja bland annat öka både effektiviteten 
och kvaliteten. I det arbetet är ett gemensamt system för den juridiska 
informationen en viktig del i kommunikationen mellan 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och övriga rättsvårdande 
myndigheter. Införandet av JIF i Durtvå föranledde ett nytt gränssnitt 
för registreringen av brott och innebär till viss del ett ändrat 
arbetssätt för användarna av Durtvå. Bland annat ska både lagrum 
och brottskod uppges för alla brott som läggs in i anmälningar och 
ärenden, medan polisen tidigare endast har angett brottskod. Det 
ändrade arbetssättet skulle kunna påverka registreringen av brott och 
i förlängningen statistiken över handlagda brott, och bör därför 
beaktas vid jämförelser som sträcker sig över tidpunkten för 
införandet. Brå har i interna analyser identifierat ett 
förändratregistreringssätt gällande brottkoder för relationstyper för 
misshandel av bekant i samband med införandet, som påverkat 
nivåerna och jämförbarheten över tid för just dessa brottstyper i 
statistiken. För att erhålla mer kunskap kommer Brå genomföra en 
djupare kvalitetsstudie av dessa brottskoder under 2021–2022. 

• År 2019 infördes nya definitioner av olika relationer vid brott mot 
person. Förändringen genomfördes för att uppfylla krav på uppgifter 
i den internationella såväl som i den nationella 
statistikrapporteringen. Vid sidan av relationstypen obekant, införs 
tre nya relationsindelningar: 

 Är eller har varit närstående genom parrelation – relation genom 
äktenskap, sambo, särbo eller flickvän/pojkvän. 

 Är eller har varit närstående genom släktskap/familj – relation 
genom blodsband, adoption eller annat släktskap, exempelvis 
genom släktings parrelation.  
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 Är eller har varit bekanta genom annan slags relation – annan 
relation än närstående genom parrelation eller släktskap/familj.  

Införandet av de nya relationsindelningarna innebär att statistiken 
över misshandel i nära relation från och med redovisningsåret 2019 
inte är jämförbar med tidigare år. 

• År 2019 implementerades en temporär lösning för hantering av stora 
ärenden, som innebär att verksamheten får hantera stora antal 
brottsmisstankar sammanhållet, genom att registrera endast 1 
brottsmisstanke försedd med en antalssiffra. Den temporära 
lösningen bygger på de situationer där verksamheten inte har något 
behov av att särredovisa brottsmisstankarna, till exempel i fall av 
likartad brottslighet. Bakgrunden till hanteringen är tekniska 
begränsningar i verksamhetsstödsystem samt hög arbetsbelastning vid 
omfattande registrering av information till följd av stora ärenden. Brå 
blir informerad om när lösningen tillämpas, och skattar effekterna av 
sammanhållningen på nivå och utveckling i statistiken, för att kunna 
tillgodose statistikanvändarnas behov av att tolka nivå och utveckling 
på ett adekvat sätt.  

• Under 2018 infördes försöksverksamheten Snabbare lagföring i ett 
par polisområden i Stockholmsregionen, för att utvidgas till hela 
region Stockholm 2020. Snabbare lagföring är en ny arbetsmetod 
med syfte att effektivisera handläggningstider. De brott som omfattas 
av metoden är av enklare beskaffenhet med högst tre års fängelse, till 
exempel narkotikabrott, stöld och rattfylleri. Arbetsmetoden innebär 
att en polispatrull gör klart utredningen direkt när de ingripit mot en 
misstänkt person. Det leder till att den misstänkte personen redan på 
plats får böter eller en tid för huvudförhandling i tingsrätten. 
Snabbare handläggning torde leda till att fler brott kan lagföras på 
kortare tid samt att tid kan frigöras till mer omfattande utredningar 
och annan verksamhet. Brå har utvärderat verksamheten och funnit 
att den bland annat har haft effekt på de sammantagna 
handläggningstiderna hos polis och åklagare, medan effekten på 
andelen lagföringar bedöms vara osäker (Brå 2020:3). Brå har inte 
analyserat om verksamheten har påverkat statistiken över misstänkta 
personer för riket eller i region Stockholm, dock bör denna beaktas i 
tolkning av statistiken. 
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• Från och med 2018 redovisas tabeller över antalet misstänkta för 
brott mot person, där både de misstänkta och brottsoffren indelas 
efter kön (se tabellbilaga). 

• Statistiken över beslut om häktade personer är från och med 2017 
hämtad från Kriminalvården. Åklagarmyndigheten som levererar 
statistik över beslut om häktade personer har sett över kvaliteten i 
den statistiken och kommit fram till att motsvarande uppgifter från 
Kriminalvården håller en högre kvalitet. Ett problem med den tidigare 
statistiken var att uppgifter om när häktningsbeslut har upphört att 
gälla inte alltid har kommit till Åklagarmyndighetens kännedom när 
beslut fattats på andra myndigheter, och därmed har det funnits 
bortfall i statistiken över beslut om häktade personer från 
Åklagarmyndigheten. Detta medför att beslut om häktade personer 
från 2017 och framåt inte är jämförbara med tidigare år. Uppgiften 
för 2017 är korrigerad i Brås tabeller och är 5 procent högre jämfört 
med tidigare antal. För statistik över häktade personer, se tidsserien 
Anhållanden, häktningsframställningar och häktade personer 1965 
på www.bra.se. 

• I samband med produktionen av den slutliga statistiken 2017 
identifierades ett tekniskt fel som bedömdes ha en inverkan på 
tidigare publicerad statistik över misstänkta personer för åren 2013–
2016. Felet har åtgärdats och ny korrigerad statistik över misstänkta 
personer avseende de aktuella åren har publicerats samtidigt med 
publiceringen av 2017 års statistik. I sak innebär felet att statistiken 
över misstänkta personer har varit behäftad med ett bortfall. Totalt 
sett handlar det om ett mycket litet bortfall, omkring 0,5 procent av 
samtliga skäligen misstänkta personer, och överlag bedöms det 
därmed inte ha påverkat den redovisade utvecklingen av de 
misstänkta personerna över tid. Bortfallet kan dock ha en något 
större betydelse sett till vissa enskilda brotts- och beslutstyper, vissa 
ålderskategorier eller på regional nivå. För att ge möjligheter att 
bedöma hur det har påverkat statistiken har Brå därför tagit fram en 
särskild rapport som beskriver bortfallets storlek, karaktär och 
påverkan på statistiken avseende olika brotts- och beslutstyper. I 
denna redovisas skillnader mellan tidigare publicerad och nu 
korrigerad statistik för samtliga tre berörda produkter och år. Mer 
information finns i rapporten Korrigering av statistik 2013–2016. 

• Från och med 2017 presenteras resultaten i denna 
statistiksammanfattning om misstänkta personer mer utförligt vad 
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gäller kön. Detsamma gäller resultaten för brott mot person, som 
redovisas indelade efter brottsoffrets kön. Den utökade redovisningen 
är ett led i Brås handlingsplan för jämställdhetsintegrering, där ett 
övergripande effektmål är att kunna ge en mer fullödig statistisk bild, 
där skillnader och likheter mellan könen tydliggörs vad gäller 
brottslighet och utsatthet för brott. 

• År 2017 lanserades reviderad statistik över misstänkta personer. 
Statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta 
personer inklusive brottsdeltaganden och ersätter därmed denna. 
Statistikens ändamål är oförändrat och avser liksom tidigare att ge en 
översiktlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning 
av personer som misstänkts för brott. Statistiken är årlig och finns 
framtagen från och med 2007. För mer information om revideringen, 
se bilagan Reviderad statistik över misstänkta personer i 
kvalitetsdeklarationen för statistiken över misstänkta personer. 

• Den 1 januari 2015 bildades den nya Polismyndigheten, som är 
indelad i sju polisregioner. Regionerna ersätter de tidigare 21 
länspolismyndigheterna. Från och med 2015 redovisas statistiken 
uppdelad på de sju regionerna i stället för på län. 

• I juni 2014 påbörjades avvecklingen av polisens 
ärendehanteringssystem Pust, och systemet stängdes helt för 
nyregistrering av brott den 3 juni 2014. Efter stängningen ska alla 
nya brott och brottsmisstankar registreras och hanteras i 
ärendehanteringssystemet RAR. En generell rekommendation är att 
iaktta en viss försiktighet vid analyser av utvecklingen av de 
brottstyper som hanterades i Pust under åren 2013–2014, nämligen 
ringa stöldbrott (snatteri), ringa narkotikabrott (eget bruk och 
innehav), brott mot knivlagen, sjöfylleri (inklusive grovt sjöfylleri) 
samt trafikbrott som rattfylleribrott och olovlig körning.  

• Den 1 januari 2013 fick polisen befogenhet att besluta om 
förundersökningsbegränsning inom ramen för sitt 
förundersökningsledarskap. Det har tidigare enbart varit förbehållet 
åklagarna. Det främsta syftet med förundersökningsbegränsning är 
att skapa utrymme för att tillgängliga utredningsresurser ska kunna 
användas på ett för samhället så effektivt sätt som möjligt. 
Förändringarna har medfört ett ökat antal 
förundersökningsbegränsade brottsmisstankar, och under dessa år 
har även andelen förundersökningsbegränsade brottsmisstankar av 
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samtliga brottsmisstankar ökat. För en fördjupad analys, se Brås 
rapport 2015:17 Utvecklingen av förundersökningsbegränsning 
2006–2014.  

• Under slutet av 2012 (RAR) och våren 2013 (Pust), infördes en ny 
beslutsstruktur i polisens ärendehanteringssystem. Den nya 
beslutsstrukturen erbjuder möjligheten att ange mer detaljerad 
information om skäl och motivering för utrednings- och 
lagföringsbeslut. Denna förändring har haft en viss inverkan på 
statistiken över misstänkta personer i de fall där besluten har fattats 
av polisen. Försiktighet bör därför iakttas vid jämförelser av nivåerna 
före och efter införandet av den nya beslutsstrukturen.  

• Under februari 2013 driftsatte polisen ett nytt 
ärendehanteringssystem (Siebel-Pust), som ersatte polisens tidigare 
ärendehanteringssystem Pust. Det nya ärendehanteringssystemet hade 
vid driftsättningen brister, vilket inneburit att det använts i begränsad 
omfattning inom polismyndigheterna. Brå har samarbetat med 
polisen och Åklagarmyndigheten för att avhjälpa dessa brister. Större 
systemskiften som införandet av Siebel-Pust är svåra att överblicka. 
Det kan bland annat handla om tekniska faktorer, inlärning hos 
användarna och förändrade arbetssätt. Bedömningen är att 
systemskiftet endast har medfört mindre effekter på statistiken. En 
generell rekommendation är dock att iaktta en ökad försiktighet vid 
analyser av utvecklingen av de brottstyper som har hanterats i Siebel-
Pust, nämligen ringa stöldbrott (snatteri), ringa narkotikabrott (eget 
bruk och innehav), brott mot knivlagen, sjöfylleri (inklusive grovt) 
samt trafikbrott, såsom rattfylleribrott och olovlig körning. Övriga 
brottstyper har fortsatt att hanteras i en RIF-anpassad version av 
ärendehanteringssystemet RAR (se nedan). 

• För att säkerställa att samtlig relevant information om 
redovisningsperioden inkommit görs uttaget av den slutliga statistiken 
normalt två månader efter årsskiftet. För den slutliga statistiken för 
2012 kortades perioden ner till en månad. Orsaken var att polisen 
under februari 2013 införde anpassningar av sina 
ärendehanteringssystem (RAR och Pust) mot bakgrund av den 
utveckling som då skedde inom RIF (se även nedan), och det var då 
inte möjligt att utföra de tester som är nödvändiga för att säkerställa 
kvaliteten på informationsöverföringarna före publiceringen av den 
slutliga statistiken för 2012. Effekten av den kortare 
uppföljningsperioden på den slutliga statistiken beräknas vara ytterst 
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marginell. Om en längre uppföljningsperiod hade kunnat tillämpas 
skulle mindre än 0,001 procent misstänkta personer ha tillkommit. 

• Under 2012 genomförde både Åklagarmyndigheten och polisen 
anpassningar av sina ärendehanteringssystem för att uppfylla de krav 
som ställs inom det myndighetsgemensamma projektet Rättsväsendets 
informationsförsörjning (RIF). Åklagarmyndigheten driftsatte sitt 
anpassade system i december, medan polisen successivt införde 
förändringarna hos de 21 länspolismyndigheterna under perioden 
september till december. Förändringarna innebär bland annat 
förbättrade möjligheter att spåra enskilda brott och brottsmisstankar 
samt en smidigare hantering av dessa hos Åklagarmyndigheten och 
polisen. En annan förändring är att grundinformation som anges vid 
registreringen av brott och misstänkta personer har standardiserats.  

• År 2010 gjordes vissa anpassningar i Brås statistikdatabas i syfte att 
förbättra tillförlitligheten i antalsräkningen av brott. Anpassningen, 
som gäller anmälda brott från och med 2007 som registrerats hos 
Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten, kunde göras som 
en följd av implementeringen av Åklagarmyndighetens nya 
ärendehanteringssystem Cåbra. En unik brottsidentitet (BID) har 
införts i systemet, vilken ger bättre möjligheter att identifiera och 
följa upp enskilda brott. Det gäller till exempel brott som av 
administrativa skäl flyttas mellan olika ärenden eller 
åklagarkammare. Analyser visar att anpassningarna för att förbättra 
antalsräkningen av brott har genererat något fler brott. Inverkan på 
statistiken över misstänkta personer är marginell.



 

 

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken och har till uppgift att förse 
rättsväsendets myndigheter, brottsförebyggande aktörer och övriga 
användare med statistik av god kvalitet som underlag för 
verksamhetsuppföljning, beslutsfattande, utredningsverksamhet och 
forskning.  

Utifrån insamlade uppgifter från rättsväsendets administrativa system, 
sammanställer och presenterar Brås enhet för rättsstatistik årligen cirka  
1 100 tabeller på månads-, kvartals- och årsbasis inom områdena brott, 
personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott. Uppgifterna 
redovisas på såväl nationell som regional och lokal nivå. 

Tabellerna publiceras på Brås webbplats, www.bra.se/statistik, tillsammans 
med tolkningsanvisningar, kommentarer och analyser. 

 

Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention 

Box 1386/Tegnérgatan 23, SE-111 93 STOCKHOLM 
Tel +46 (0) 8 527 58 400, info@bra.se, www.bra.se 

urn:nbn:se:bra-1029 

mailto:info@bra.se
http://www.bra.se/

	Sammanfattning
	Huvudresultat för 20212F

	Inledning
	En totalbild av de misstänkta personerna
	Tolkning av statistiken

	Begrepp och definitioner
	Resultat
	Personer som misstänkts för brott
	Misstänkta personer, totalt och efter kön
	Misstänkta personer efter ålder
	Utveckling över tio år
	Misstänkta personer efter ålder i förhållande till befolkningsstorleken
	Utveckling över tio år

	Misstänkta personer och antal brott
	Misstänkta personer efter ålder och antal brott


	Misstänkta personer efter brottskategorier
	Misstänkta personer efter ålder och brottskategori
	Misstänkta personers åldersfördelning för olika brottskategorier

	Misstänkta personer efter brottskategori och antal brott

	Misstänkta personer för brott mot person
	Misstänkta personer för brott mot person i förhållande till befolkningsstorleken
	Misstänkta personer för misshandel7F
	Misstänkta personer för misshandel efter brottsoffrets kön och ålder
	Misstänkta personer för misshandel mot kvinna respektive man, 18 år eller äldre, i förhållande till befolkningsmängden

	Misstänkta personer för grov fridskränkning respektive grov kvinnofridskränkning
	Misstänkta personer för grov fridskränkning i förhållande till befolkningsmängden
	Misstänkta personer för grov kvinnofridskränkning i förhållande till befolkningsmängden

	Misstänkta personer för våldtäkt8F
	Misstänkta personer för våldtäkt efter brottsoffrets kön och ålder
	Misstänkta personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism)
	Misstänkta personer för sexuellt ofredande (exklusive exhibitionism) efter brottsoffrets kön och ålder.


	Misstänkta personer för stöld- och tillgreppsbrott
	Misstänkta personer för stöld- och tillgreppsbrott i förhållande till befolkningsstorleken
	Misstänkta personer för inbrottsstöld i bostad
	Misstänkta personer för rån
	Misstänkta personer för bedrägeribrott
	Misstänkta personer för skadegörelsebrott
	Misstänkta personer för trafikbrott
	Misstänkta personer för trafikbrott i förhållande till befolkningsstorleken
	Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av alkohol (inklusive påverkan av både alkohol och narkotika)
	Misstänkta personer för rattfylleri under påverkan av enbart narkotika

	Misstänkta personer för narkotikabrott

	Misstänkta personer med lagföringsbeslut
	Misstänkta personer med lagföringsbeslut i förhållande till befolkningsstorleken
	Misstänkta personer med lagföringsbeslut efter ålder
	Misstänkta personer med lagföringsbeslut efter brottskategori
	Andel misstänkta personer som fått ett lagföringsbeslut

	Regionala resultat
	Misstänkta personer i regionerna efter befolkningsstorlek
	Misstänkta personer efter ålder i regionerna
	Misstänkta personer med lagföringsbeslut i regionerna


	Beskrivning av statistiken
	Statistikens ändamål
	Statistikens innehåll
	Statistiska mått
	Variabler
	Kategorisering av brott
	Regional fördelning


	Insamling och bearbetning
	Jämförbarhet över tid
	Tekniska, metodologiska och juridiska förändringar



