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Sammanfattning 
Den officiella kriminalvårdsstatistiken ger en översiktlig bild av 
Kriminalvårdens verksamhet i fängelse och i häkte. Den beskriver nivån och 
utvecklingen över tid avseende antalet personer som påbörjat en 
fängelseverkställighet under 2021, antalet personer som hade en pågående 
fängelseverkställighet den 1 oktober 2021 samt antalet personer inskrivna i 
häkte den 1 oktober 2021.  

Pandemins inverkan på statistiken 
Pandemins konsekvenser i det svenska samhället blev påtagliga en dryg vecka 
in i mars 2020, med regler och rekommendationer om bland annat social 
distansering, vilket lett till minskad rörelse och aktivitet i samhället. 
I rapporten Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan 2021:4, www.bra.se, 
beskrivs hur pandemin har påverkat rättsväsendet under pandemin. Det görs 
ingen närmare analys av pandemins eventuella konsekvenser i denna rapport. 
För en mer utförlig redogörelse hänvisas i stället till Kriminalvårdens egna 
analyser av de gångna åren (www.kriminalvarden.se). 

Påbörjad fängelseverkställighet 2021 
• År 2021 påbörjade 9 481 personer en fängelseverkställighet. Av dessa 

var 7 procent kvinnor och 93 procent män. Jämfört med 2020 var det 
en ökning med 6 procent.  

• Totalt hade 71 procent svenskt medborgarskap medan 29 procent 
saknade svenskt medborgarskap. Andelen personer utan svenskt 
medborgarskap var högre bland männen än bland kvinnorna.  

• Av de personer som påbörjat en fängelseverkställighet hade 41 procent 
haft minst en frihetsberövande påföljd tidigare medan 45 procent helt 
saknade tidigare kriminalvårdspåföljd och 14 procent endast haft en 
frivårdspåföljd.  

• Av de personer som påbörjade en fängelseverkställighet hade nästan 
hälften dömts för narkotikabrott eller tillgreppsbrott som huvudbrott. 

Pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2021 
• Totalt hade 5 687 personer en pågående fängelseverkställighet den 

1 oktober 2021. Vid tidpunkten var 322 kvinnor respektive 5 365 män 
intagna på anstalt. Jämfört med 2020 hade antalet inskrivna den 
1 oktober ökat med 8 procent.  

http://www.kriminalvarden.se/
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Inskrivna i häkte den 1 oktober 2021 
• Den 1 oktober 2021 var 2 416 personer inskrivna i häkte, vilket 

motsvarade en ökning på totalt 4 procent sedan 2020. 
• Av samtliga inskrivna den 1 oktober var 85 procent häktade och 

9 procent verkställighetsfall.  
• Den 1 oktober 2021 var det 229 personer som avtjänade sin 

fängelsepåföljd i häkte (så kallade verkställighetsfall).  
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Inledning 
Statistiken om kriminalvårdinsatser på anstalt redovisar personer intagna på 
kriminalvårdsanstalt samt personer inskrivna i häkte. För att redovisa 
intagna personer används två mått:  

• Antalet som påbörjat en fängelseverkställighet under året. En person 
som har tagits in flera gånger under året räknas flera gånger.  

• Antalet med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober. 
 

Förändringar i Kriminalvårdsstatistiken 2021 
• Från och med publiceringen av 2021 års kriminalvårdsstatistik är 

redovisningen uppdelad i två separata rapporter. En rapport som 
redovisar utvecklingen i fängelse och häkte, och en som redovisar 
frivårdspåföljder. 

  

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

• Statistiken är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till de 
förändringar som skett under den redovisade perioden. Vid tolkning av 
resultaten bör man dock tänka på att kriminalvårdsstatistiken påverkas 
av inflödet av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i 
rättskedjan, främst domstolarna. 

• Statistiken över personer med en pågående fängelseverkställighet den 
1 oktober omfattar i högre grad personer som dömts till längre 
fängelsestraff, medan statistiken över personer som påbörjat en 
fängelseverkställighet under året i högre grad omfattar personer som 
dömts till kortare fängelsestraff. Strukturen vad gäller ålder, kön, 
tidigare kriminalvårdspåföljd och vilket huvudbrott de dömts för kan 
därför se olika ut i de två populationerna.  

• Den redovisade fängelsetiden är den tid som respektive person dömts 
till, och tar således inte hänsyn till villkorlig frigivning eller 
tillgodoräknad tid.  

• Statistiken redovisas som regel uppdelad på kön sedan 1998. I vissa fall 
är de könsuppdelade tidsserierna kortare än de tidsserier som finns för 
totalvärden, eftersom det inte gått att retroaktivt återskapa tabeller 
uppdelade på kön.  
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• Antalet kvinnor är i de flesta fall litet i förhållande till det totala antalet 
personer som redovisas i statistiken. Detta bör tas i beaktande, 
eftersom det innebär att även små förändringar i antalet då kan 
resultera i stora procentuella upp- och nedgångar. 
 

Begrepp och definitioner 
• Anstalt är en benämning på fängelse. Anstalterna delas upp i 

säkerhetsklasserna 1–3, där anstalter med säkerhetsklass 1 och 2 har 
högst säkerhet och anstalter med säkerhetsklass 3 har lägst säkerhet.  

• Att någon avslutar en fängelseverkställighet innebär att personen 
lämnar anstalten fysiskt, men inte nödvändigtvis att kriminalvårds-
påföljden är avslutad. Det kan röra sig om personer som frigivits, 
flyttats till ett annat land, avlidit eller som av annan anledning inte 
längre befinner sig på anstalt.  

• Avvikelse innebär att en person har lämnat anstaltsområdet utan 
tillstånd (rymning) eller att en person med tillstånd att vistas utanför 
anstaltsområdet under en viss begränsad tid inte har återvänt inom den 
tillåtna tiden. 

• Frigivna avser både personer som villkorligt frigivits från sina 
fängelsestraff och personer som helt har verkställt sina fängelsestraff.  

• En eller flera fängelsepåföljder som verkställs genom att den dömde 
avtjänar sitt straff på anstalt eller i häkte benämns 
fängelseverkställighet. Under fängelseverkställigheten kan klienten även 
befinna sig utanför anstalten, till exempel i samband med beviljad 
särskild utslussningsåtgärd. 

• Häktning avser frihetsberövande som beslutas av domstol efter 
framställning av åklagare. För att häktning ska kunna ske måste 
personen vara misstänkt för att ha begått ett brott som kan ge fängelse 
i minst ett år.  

• För att underlätta anpassningen till samhället kan en intagen få 
tillstånd att lämna anstalten (beviljas permission) under en viss kort tid. 
I statistiken redovisas planerade permissioner. En permission kan 
misskötas på olika sätt, exempelvis genom att den intagne inte kommer 
tillbaka till anstalten när tiden för permissionen löpt ut, inte vistas på 
rätt ort eller inte följer föreskrifter om drogfrihet. I statistiken redovisas 
detta som permissioner genomförda med anmärkning.  

• Påbörjad fängelseverkställighet avser personer som har påbörjat en ny 
fängelseverkställighet under referensåret.  

• Pågående fängelseverkställigheter avser personer som är inskrivna i 
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häkte eller på anstalt vid en viss tidpunkt.  
• Verkställighetsfall innebär att personen avtjänar sitt fängelsestraff på 

häkte, i väntan på en plats på anstalt. 
• Villkorlig frigivning innebär att den som dömts till fängelse på viss tid 

kan friges innan hela den utdömda strafftiden har avtjänats.  
 

För en mer detaljerad beskrivning av statistiken, se Kvalitetsdeklaration för 
Kriminalvård – Fängelse och häkte på Brås webbplats, www.bra.se.
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Resultat 
I sammanställningen nedan redovisas huvudresultaten från statistiken över 
kriminalvård 2021. Först redovisas nivån och utvecklingen av antalet 
personer som påbörjat en fängelseverkställighet under 2021 och personer 
som hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober samma år. 
Resultaten redovisas indelat efter kön samt olika redovisningsgrupper, som 
exempelvis ålder, brottskategori, tidigare kriminalvårdspåföljd och strafftid. I 
sammanställningen redovisas även antalet beviljade respektive planerade 
permissioner. Därefter redovisas antalet inskrivna i häkte den 1 oktober. 
Slutligen redovisas nivån och utvecklingen av påbörjade och pågående 
fängelseverkställigheter för de fyra största brottskategorierna.1 

  

                                                
1 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 www.bra.se. 
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Personer på anstalt 

Personer som påbörjat en fängelseverkställighet 
Under 2021 var det 9 481 personer som påbörjade en fängelseverkställighet, 
vilket var en ökning på 6 procent jämfört med 2020. Jämfört med 1975 har 
antalet som påbörjat en fängelseverkställighet minskat med 13 procent.  

Från 1998 går det att följa utvecklingen för kvinnor och män separat. Sedan 
1998 har antalet intagna ökat bland kvinnor, med 23 procent, medan det 
bland män har minskat med 2 procent fram till 2021.  

Figur 1. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet 1975---2021. 
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Pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 
Den 1 oktober 2021 hade totalt 5 687 personer en pågående 
fängelseverkställighet, vilket var en ökning med 8 procent jämfört med 
samma datum året innan.  

Jämfört med 1990 har antalet ökat med 27 procent. Den senaste 
tioårsperioden (2012–2021) har det totala antalet personer ökat med 
17 procent. Den största ökningen har skett sedan 2017. 

Sedan 1997 går det att följa utvecklingen för kvinnor och män separat. 
Under perioden 2005–2017 minskade framför allt antalet män med en 
pågående fängelseverkställighet.  

Figur 2. Antal personer med pågående fängelseverkställighet den 1 oktober, årligen, under 
perioden 1990---2021. 
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Permissioner och avvikelser från anstalt 
Både antalet permissioner och antalet avvikelser från anstalt har minskat 
kraftigt sedan 2012. De senaste årens stora variationer i permissioner och 
avvikelser beror på förändrade rutiner på grund av covid-19-pandemin.2  

Permissioner 
År 2021 planerades 10 375 permissioner, vilket var en ökning med 
58 procent jämfört med 2020. Det rörde sig om 780 planerade permissioner 
för kvinnor och 9 595 för män. Av de planerade permissionerna genomfördes 
96 procent utan anmärkning.  

Figur 3. Antal planerade permissioner från anstalt, åren 2017---2021. Beviljade permissioner 
användes som mått under perioden 2012---2016. 

 

Avvikelser 
År 2021 avvek 142 personer från anstalt. Huvuddelen av avvikelserna, 
56 procent, skedde vid vistelse utanför anstalt. Resterande del gällde 
rymningar direkt från anstalt, och samtliga rymningar skedde från anstalt 
med säkerhetsklass 3. Antalet rymningar från anstalter med säkerhetsklass 3 
har ökat med 35 procent jämfört med 2020.  
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Avslutade fängelseverkställigheter 
Totalt avslutades 9 017 fängelseverkställigheter under 2021. Av dessa avsåg 
639 kvinnor och 8 378 män. Antalet avslutade fängelseverkställigheter har 
ökat med 5 procent jämfört med 2020. För kvinnor ökade de med 1 procent 
medan de för män ökade med 5 procent.  

Av samtliga personer som avslutade sin fängelseverkställighet under 2021 var 
72 procent villkorligt frigivna. Jämfört med 2020 är det en minskning med 
1 procentenhet, och jämfört med 2012 en minskning med 7 procentenheter. 

Personer på anstalt efter ålder  
Av samtliga personer som påbörjade en fängelseverkställighet 2021 var 
nästan hälften 30–49 år. Andelen ungdomar i åldern 15–20 år utgjorde 
5 procent. Av kvinnor som togs in på anstalt var 3 procent i åldern 15–20 år, 
medan andelen män i samma ålder var 6 procent.  

Tabell 1. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet, efter ålder, 2021. 

Ålder Samtliga Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män 

15---20 år 518 23 4 % 495 96 % 

21---29 år 3 075 173 6 % 2 902 94 % 

30---49 år 4 459 350 8 % 4 109 92 % 

50--- år 1 429 122 9 % 1 307 91 % 

Samtliga 15--- år 9 481 668 7 % 8 813 93 % 

 

Den största andelen män återfinns i den yngsta åldersgruppen, 15–20 år, där 
96 procent var män och 4 procent kvinnor. Andelen kvinnor ökar med 
stigande ålder. Jämfört med både 2020 och 2012 är förändringarna i 
åldersstrukturen små.  

Åldersfördelningen bland de personer som hade en pågående 
fängelseverkställighet den 1 oktober 2021 liknar åldersfördelningen bland de 
personer som påbörjade en fängelseverkställighet under 2020. 
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Påbörjade fängelseverkställigheter per 100 000 invånare 
Den största åldersgruppen sett till antalet påbörjade fängelseverkställigheter 
per 100 000 invånare är åldersgruppen 21–29 år och det gäller båda könen.  

Jämfört med 2020 har antalet personer som påbörjat fängelseverkställighet 
per 100 000 invånare minskat något.  För kvinnor ökade antalet 
fängelseverkställigheter per 100 000 invånare i de yngre åldersgrupperna upp 
till 29 år. För män ökade antalet fängelseverkställigheter per 100 000 
invånare i alla åldersgrupper från 21 år och uppåt. Åldersgruppen 15–20 år 
minskade för män jämfört med 2020. 

Tabell 2. Antal personer per 100 000 invånare som påbörjat en fängelseverkställighet, efter 
ålder, 2021 och förändring i antal jämfört med 2020. 
 

Ålder Antal 
samtliga 

Förändring 
samtliga 

Antal 
kvinnor 

Förändring 
kvinnor 

Antal män Förändring 
män 

15---20 år 78 -1 7 +1 137 -9 

21---29 år 254 +6 31 +7 475 +18 

30---49 år 150 -2 26 0 296 +23 

50--- år 34 0 6 0 68 +3 

Samtliga 15--- år 105 -1 16 +1 205 +10 



14 

Personer på anstalt efter medborgarskap 
Av de totalt 9 481 personer som påbörjade en fängelseverkställighet under 
2021 var 71 procent var svenska medborgare, en ökning med 
2 procentenheter jämfört med 2020. Därmed saknade 29 procent svenskt 
medborgarskap av de som påbörjade en fängelseverkställighet under 2021. 
Av kvinnorna 2021 hade 83 procent svenskt medborgarskap, medan 
17 procent saknade svenskt medborgarskap. Av männen hade 70 procent 
svenskt medborgarskap, medan 30 procent saknade svenskt medborgarskap.  

Eftersom antalet personer med svenskt medborgarskap som påbörjade en 
fängelseverkställighet under perioden 2012 till 2018 minskade, samtidigt 
som antalet personer utan svenskt medborgarskap ökade, ökade andelen 
personer utan svenskt medborgarskap, under denna period. Antalet personer 
utan svenskt medborgarskap som har påbörjat en fängelseverkställighet 
minskar dock sedan 2018. Jämfört med 2012 har andelen personer utan 
svenskt medborgarskap totalt sett minskat med 4 procentenheter.  

Figur 4. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet, utifrån medborgarskap och kön, 
2012---2021. 
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Brottsstrukturen 
I kommande stycken om brottsstruktur sker redovisningen utifrån de brott 
som var huvudbrott i respektive persons fängelseverkställighet.  

Påbörjade fängelseverkställigheter 
Av de personer som påbörjade en fängelseverkställighet 2021 hade hälften 
dömts för narkotikabrott eller tillgreppsbrott. Det var de antalsmässigt 
vanligaste huvudbrotten bland både kvinnor och män som påbörjade en 
fängelseverkställighet 2021. Den största förändringen jämfört med 2020 
gällde tillgreppsbrott, som minskade i andel med 2 procentenheter. Av de 
som dömts för tillgreppsbrott hade 51 procent dömts för grov stöld, rån eller 
grovt rån. 

Ser man till könsfördelningen hos de som påbörjade en fängelseverkställighet 
framgår att männens andel är betydligt större än kvinnornas, för samtliga 
brottstyper. Den kategori som hade störst andel kvinnor under året var 
bedrägeribrott, där 10 procent av de som påbörjat en fängelseverkställighet 
var kvinnor och 90 procent var män.  

Tabell 3. Antal personer som påbörjat en fängelseverkställighet utifrån brottstyp, 2021. 

Brottstyp Samtliga Kvinnor Andel kvinnor Män Andel 
män 

Samtliga brott 9 481 668 7% 8 813 93% 

Brott mot liv och hälsa  1 108 64 6% 1 044 94% 

Tillgreppsbrott 1 627 147 9% 1 480 91% 

Bedrägeribrott 341 33 10% 308 90% 

Brott mot staten 290 16 6% 274 94% 

Trafikbrott  977 80 8% 897 92% 

Narkotikabrott  3 044 218 7% 2 826 93% 

Övriga brott 2 094 110 5% 1 984 95% 

Sett ur ett tioårsperspektiv märks främst förändringar i den andel som 
påbörjat sin fängelseverkställighet för narkotikabrott. Jämfört med 2012 har 
andelen intagna för narkotikabrott ökat med 11 procentenheter för kvinnor 
och 14 procentenheter för män.  

Ålder och huvudbrott 
Det vanligaste huvudbrottet 2021 för ungdomar i åldern 15–20 år var 
tillgreppsbrott, framför allt rån eller grovt rån. I denna åldersgrupp var det 
26 procent av kvinnorna och 31 procent av männen som hade dömts för 
tillgreppsbrott som huvudbrott. För åldersgruppen 21 år och äldre var de 
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vanligaste huvudbrotten narkotikabrott och tillgreppsbrott, och det gällde 
båda könen.  

De två brottstyper som hade störst andel unga 2021 var tillgreppsbrott 
respektive brott mot liv och hälsa. Förekomsten av unga var lägst för 
trafikbrott, bedrägeribrott och brott mot staten.  

Samtliga kvinnor med en påbörjad fängelseverkställighet för trafikbrott var 
21 år eller äldre. För de män som påbörjade en fängelseverkställighet för 
trafikbrott, brott mot staten och bedrägeribrott under 2021 var 98–
99 procent av de dömda 21 år eller äldre. 

Figur 5. Andel personer som påbörjat fängelseverkställighet, efter huvudbrott och ålder, 2021. 
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Pågående fängelseverkställigheter den 1 oktober 
Statistiken över inskrivna vid en viss tidpunkt omfattar i högre grad personer 
som begått grova brott och dömts till långa fängelsestraff jämfört med 
statistiken över inskrivna under året. Personer som begått brott mot liv och 
hälsa utgjorde till exempel 25 procent av de med en pågående 
fängelseverkställighet den 1 oktober, men endast 12 procent av de personer 
som påbörjade en fängelseverkställighet samma år.  

Bland de med en pågående verkställighet är brott mot liv och hälsa samt 
narkotikabrott de vanligaste brottstyperna, för både kvinnor och män. 
Kvinnorna utgör 10 procent av populationen dömda för trafikbrott medan 
de utgör som mest 8 procent i de övriga kategorierna. Antalet personer med 
en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober har ökat med 8 procent 
jämfört med 2020.  

Den största andelsförändringen jämfört med 2020 skedde för narkotikabrott, 
som ökade med 2 procentandelar. Därmed hade totalt 24 procent av denna 
population en påföljd för narkotikabrott. 

Tabell 4. Antal personer med en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober 2021 efter 
brottstyp. 

Brottstyp Samtliga Kvinnor Andel kvinnor Män Andel män 

Samtliga brott 5 687 322 6 % 5 365 94 % 

Brott mot liv och hälsa  1 418 87 6 % 1 331 94 % 

Tillgreppsbrott 700 58 8 % 642 92 % 

Bedrägeribrott 191 15 8 % 176 92 % 

Trafikbrott  87 9 10 % 78 90 % 

Narkotikabrott  1 387 74 5 % 1 313 95 % 

Övriga brott 1 720 76 4 % 1 644 96 % 

 

Vissa förändringar i brottsstrukturen kan noteras vid en jämförelse med 
2012. Andelen med en pågående fängelseverkställighet har ökat med 
4 procentenheter för narkotikabrott, samtidigt som andelen för 
tillgreppsbrott har minskat med 5 procentenheter. För både kvinnor och män 
var förändringarna störst för tillgreppsbrott, med en ökning på 
4 procentenheter för kvinnorna men en minskning på 6 procentenheter för 
männen.  

  



18 

Tidigare kriminalvårdspåföljd 
Bland de 9 481 personer som påbörjade en fängelseverkställighet 2021 hade 
över hälften (55 %) redan tidigare haft en kriminalvårdspåföljd (varav 14 % 
hade haft endast frivård, och 41 % en frihetsberövande påföljd). Jämfört 
med 2020 har antalet med en tidigare frihetsberövande påföljd ökat med 
12 procent, men jämfört med 2012 har gruppen istället minskat med 
10 procent. Den grupp som tidigare enbart haft en frivårdspåföljd har ökat 
med 6 procent sedan 2020, och med 15 procent sedan 2012.  

Tabell 5. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet efter tidigare kriminalvårdspåföljd 
2021 och utveckling i antal jämfört med 2012. 

Ålder Antal 
samtliga 

Förändring 
samtliga 

Antal 
kvinnor 

Förändring 
kvinnor 

Antal 
män 

Förändring 
män 

Ingen påföljd 4 255 +6 307 +9 3 948 +6 

Endast frivård 1 346 +15 134 +21 1 212 +14 

Frihetsberövande 3 880 -10 227 -13 3 653 -10 

Totalt 9 481 0 668 +2 8 813 0 
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Strafftider för intagna på anstalt 
Av samtliga som påbörjade en fängelseverkställighet under 2021 var den 
vanligaste strafftiden högst en månad. Detta gällde för både kvinnor och män 
(33 respektive 22 procent). Strafftider på mer än fyra år var minst 
förekommande för både kvinnor och män (5 procent av de intagna 
kvinnorna och 6 procent av männen). Förändringarna jämfört med 2020 var 
inte större än två procentenheter i någon kategori.  

Jämfört med 2012 har den totalt största antalsmässiga förändringen skett i 
strafftidsintervallet på mer än fyra år, som ökat med 98 procent. Den största 
antalsmässiga minskningen skedde i intervallet på sex–tolv månader, med en 
minskning på 28 procent.  

Tabell 6. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet 2021 efter strafftidens längd samt 
utveckling i procent sedan 2012. 

Strafftid Antal 
samtliga 

Förändring 
samtliga 

Antal 
kvinnor 

Antal 
män 

Högst 1 månad 2 138 +13% 222 1 916 

Mer än 1, högst 2 månader 1 172 -14% 102 1070 
Mer än 2, högst 6 månader 1 889 -27% 99 1 790 
Mer än 6, högst 12 månader 1 175 -28% 57 1 118 
Mer än 12, högst 24 månader 1 384 +26% 80 1 304 
Mer än 24, högst 48 månader 1 119 +83% 75 1044 
Mer än 48 månader 604 +98% 33 571 
Totalt 9 481 0% 668 8 813 
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Strafftid upp till 2 månader 
År 2021 var det 3 310 personer med en kort strafftid, på högst två månader, 
som påbörjade en fängelseverkställighet. Av dessa var 324 kvinnor och 
2 986 män. Det motsvarade en ökning med 25 procent för kvinnor och 
11 procent för män, från 2020 till 2021.  

Jämfört med 2012 har det totala antalet intagna 2021 i denna kategori ökat 
med 2 procent.  

Figur 6. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet, med en strafftid på högst 
2 månader, 2012---2021. 
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Strafftid 2–12 månader 
År 2021 var det 3 064 personer med strafftider på mer än två månader till 
högst ett år som påbörjade en fängelseverkställighet, varav 156 var kvinnor 
och 2 908 män. Det motsvarade en minskning med 65 kvinnor (−29 %) och 
78 män (−3 %) från 2020 till 2021.  

Jämfört med 2012 har det totala antalet intagna med detta strafftidsintervall 
minskat med 28 procent Antalet kvinnor minskade med 35 procent och 
antalet män med 27 procent. 

Figur 7. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet, med en strafftid på mer än 2 
månader--- högst 12 månader, 2012---2021. 
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Strafftid mer än 1 år 
Antalet personer som påbörjade en fängelseverkställighet med strafftider på 
mer än ett år ökade med 10 procent, till 3 107 personer mellan 2020 och 
2021.  

Jämfört med 2012 har antalet intagna med strafftider på mer än ett år ökat 
med 54 procent. Det motsvarade en ökning med 66 kvinnor (+54 %) och 
1 022 män (+54 %).  

Figur 8. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet, med en strafftid på mer än 12 
månader, 2012---2021. 
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Personer inskrivna i häkte 
Den 1 oktober 2021 var 2 416 personer inskrivna i häkte. Av dessa var 
141 personer (6 %) kvinnor och 2 275 personer (94 %) män. Jämfört med 
den 1 oktober 2020 hade antalet inskrivna i häkte ökat med 4 procent, vilket 
utgjordes av en ökning på 5 procent av kvinnorna och 4 procent av männen. 
Jämfört med den 1 oktober 2012 hade det totala antalet inskrivna i häkte 
den 1 oktober 2021 ökat med 37 procent. 

Av samtliga personer inskrivna i häkte var 85 procent häktade och 9 procent 
avtjänade fängelsestraff (verkställighetsfall). De övriga 6 procenten inskrivna 
i häkte var antingen anhållna eller gripna, hade tagits i förvar enligt 
utlänningslagen eller hade omhändertagits enligt lagen om vård av unga eller 
lagen om vård av missbrukare. 

Figur 9. Antal personer inskrivna i häkte den 1 oktober, årligen, under perioden 2012---2021. 

 

Medelbeläggning  
Medelbeläggningen är en beräkning av det genomsnittliga antalet inskrivna 
personer på häkte per dag, under ett år. 

År 2021 var medelbeläggningen på häkte 2 323 platser, av dessa var 2 300 
fasta platser.3  

                                                
3 Informationen om medelbeläggning i häkte är ny för 2021. Därmed finns inga tidigare relevanta siffror att 
jämföra med. Statistiken är ej heller uppdelad på kön. 
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Verkställighetsfall 
Antalet personer som avtjänar en del av sin fängelsepåföljd i häkte (så 
kallade verkställighetsfall) varierar mycket mellan olika år, främst beroende 
på platstillgången på anstalterna. Vissa klienter kan få vänta längre i häkte, 
om tillgången till anstaltsplatser med rätt säkerhetsklass är begränsad, eller 
om det finns särskilda hinder för att påbörja verkställigheten.4  

Den 1 oktober 2021 var det 229 personer (varav 3 procent kvinnor och 
97 procent män) som avtjänade en del av sin fängelsepåföljd i häkte.  

Antalet verkställighetsfall 2021 låg på en högre nivå än 2020, och även 
jämfört med 2012. Av de personer som avtjänade en del av sin 
fängelsepåföljd i häkte 2019 var det en större andel som placerades på 
anstalt inom 7 dagar än åren dessförinnan och därefter. Detta kan till viss del 
förklara varför antalet verkställighetsfall den 1 oktober 2019 var lägre detta 
år.  

Figur 10. Antal verkställighetsfall (fängelsedömda) i häktet den 1 oktober, åren 2012---2021. 

 

                                                
4 Se KOS 2020, www.kriminalvarden.se 
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Brottskategori för personer som påbörjat eller har pågående 
fängelseverkställighet 
Mellan 2020 och 2021 har det totala antalet personer med påbörjad 
fängelseverkställighet ökat med 517 personer (+6 %).  Den största 
antalsmässiga ökningen skedde för personer dömda för narkotikabrott. En 
viss ökning skedde också inom brottskategorierna trafikbrott och brott mot 
staten (kapitel 16–22 Brottsbalken).  

Tabell 7. Antal personer som påbörjat fängelseverkställighet 2021, efter huvudbrott, och 
förändring i antal jämfört med 2020. 

Ålder Antal kvinnor Förändring kvinnor Antal män Förändring män 

Samtliga brott 668 37 8 813 480 

Brott mot liv och hälsa 64 -1 1 044 3 

Tillgreppsbrott 147 -3 1 480 -46 

Bedrägeri  33 -10 308 27 

Brott mot staten 16 7 274 64 

Trafikbrott  80 20 897 68 

Narkotikabrott  218 6 2 826 219 

Övriga brott 110 18 1 984 145 

 



26 

Brott mot liv och hälsa 
År 2021 var det 1 108 personer (varav 6 procent kvinnor och 94 procent 
män) som påbörjade en fängelseverkställighet efter att ha dömts för brott 
mot liv och hälsa (kapitel 3 Brottsbalken) som huvudbrott. Jämfört med 
2020 innebar det en ökning med 2 personer (+0 %), och jämfört med 2012 
hade antalet minskat med 184 personer (–14 %). Av de totalt 1 108 personer 
som dömts för brott mot liv och hälsa 2021 hade 83 procent dömts för 
misshandel och 15 procent för mord eller dråp.  

Totalt hade 1 418 personer en pågående fängelseverkställighet den 
1 oktober, för brott mot liv och hälsa.  Jämfört med 2020 hade antalet ökat 
med 94 personer (+7), och med 283 personer (+25 %) jämfört med 2012. 
Totalt 57 procent av de med en fängelseverkställighet den 1 oktober med en 
dom avseende brott mot liv och hälsa var dömda för mord eller dråp.  

Att antalet intagna den första oktober ökar i snabbare takt än det totala 
antalet intagna per år kan troligen förklaras av ett ökande antal 
fängelsedomar med längre påföljder under de senaste åren för dessa brott.5  

Figur 11. Antal personer som dömts för brott mot liv och hälsa, och som påbörjat 
fängelseverkställighet eller hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober, årligen, 
under perioden 2012---2021. 

 

                                                
5 Se även statistiken över ’’Personer lagförda för brott’’, www.bra.se. 
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Tillgreppsbrott 
År 2021 påbörjade 1 627 personer en fängelseverkställighet efter att ha 
dömts för tillgreppsbrott (kapitel 8 Brottsbalken) som huvudbrott. Av dessa 
var 9 procent kvinnor och 91 procent män. Jämfört med 2020 har antalet 
minskat med 49 personer (–3 %) och jämfört med 2012 var minskningen 
514 personer (−24 %). Antalet kvinnor minskade med 30 personer (−17 %) 
och antalet män med 484 personer (−25 %) jämfört med 2012. 

Antalet personer som var dömda för tillgreppsbrott med en pågående 
fängelseverkställighet den 1 oktober 2021 hade totalt minskat med 
26 personer (−4 %) jämfört med 1 oktober 2020 och med 164 personer 
(−19 %) jämfört med den 1 oktober 2012. Antalet kvinnor ökade med 
21 personer (+57 %), medan antalet män minskade med 185 personer 
(−22 %) jämfört med 2012. 

Figur 12. Antal personer som dömts för tillgreppsbrott, och som påbörjat fängelseverkställighet 
eller hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober, årligen, under perioden 2012---
2021. 
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Trafikbrott 
År 2021 påbörjade totalt 977 personer en fängelseverkställighet efter att ha 
dömts för brott mot trafikbrottslagen, och av dessa var 8 procent kvinnor 
och 92 procent män. Minskningen under perioden 2019–2020 kan i viss 
utsträckning förklaras av att polisen kraftigt minskade de generella 
nykterhetskontrollerna under perioden, med hänsyn till risken för 
smittspridning av covid-19 vid utandningstester.  

Antalet med en pågående fängelseverkställighet för trafikbrott den 1 oktober 
2021 uppgick till 87 personer. Sedan den 1 oktober 2012 har det totala 
antalet sjunkit med en tredjedel.  

Figur 13. Antal personer som dömts för trafikbrott, och som påbörjat fängelseverkställighet eller 
hade en pågående fängelseverkställighet 1 oktober, årligen, under perioden 2012---2021. 
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Narkotikabrott 
År 2021 påbörjade 3 044 personer en fängelseverkställighet efter att ha 
dömts för brott mot narkotikastrafflagen. Av dessa var 7 procent kvinnor 
och 97 procent män. Jämfört med 2020 hade antalet ökat med 225 personer 
(+8 %). Jämfört med 2012 hade det ökat med 1 268 personer (+71 %). 
Antalet kvinnor hade under denna tid ökat med 54 procent och antalet män 
med 73 procent.  

Den 1 oktober 2021 var det totalt 1 387 personer som hade en pågående 
fängelseverkställighet, dömda för narkotikabrott. Jämfört med samma datum 
2020 innebar det en ökning med 196 personer (+16%), och jämfört med den 
1 oktober 2012 har det totala antalet ökat med 39 procent.  

Figur 14. Antal personer som dömts för narkotikabrott och som påbörjat fängelseverkställighet 
eller hade en pågående fängelseverkställighet den 1 oktober, årligen, under perioden 2012---
2021. 
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Beskrivning av statistiken 
I kriminalvårdsstatistiken redovisas personer dömda till fängelse som 
påbörjat en fängelseverkställighet eller har en pågående 
fängelseverkställighet. Statistiken innehåller också uppgifter om häktade 
personer, permissioner och avvikelser. I statistiken redovisas de personer som 
är föremål för insatser inom kriminalvården efter ålder, kön, medborgarskap 
(svenskt eller utländskt), huvudbrott och strafftidens längd. 

I häktena tar man hand om de personer som misstänks för brott och som 
gripits, anhållits eller häktats. Häktena kan även ta in fängelsedömda 
personer, så kallade verkställighetsfall, i väntan på utplacering på anstalt. 
Dessutom tar man hand om personer som omhändertagits med stöd av olika 
lagar. 

Eftersom statistiken redovisar händelser, till exempel antalet påbörjade 
fängelseverkställigheter eller antalet inskrivningar i frivård, kan en person 
förekomma i statistiken flera gånger under samma år, om personen 
omhändertagits av kriminalvården vid flera tillfällen under året.  

Fängelsepopulationen kan mätas på olika sätt. Ett sätt är att redovisa 
uppgifter om personer som påbörjar en fängelseverkställighet under ett visst 
år. Ett annat sätt är att redovisa uppgifter om de personer som befinner sig 
på anstalt vid ett givet tillfälle (pågående fängelseverkställighet). Då får man 
med både nyintagna och de som befinner sig på anstalten sedan tidigare. 

Statistiken över personer som påbörjat en fängelseverkställighet under ett 
givet år domineras av personer som dömts till kortare strafftider, medan 
statistiken över personer med en pågående fängelseverkställighet domineras 
av personer som dömts till längre strafftider. Eftersom fördelning efter kön, 
ålder och brott varierar med strafftidens längd, blir även dessa resultat olika 
beroende på vilken statistik som används. 

Statistikens ändamål 
Ändamålet med kriminalvårdsstatistiken är att ge en översiktlig och aktuell 
bild av Kriminalvårdens verksamhet på anstalt och i häkte. Statistiken är 
enbart deskriptiv och ger alltså inga djupgående förklaringar till de 
förändringar som skett under den redovisade perioden.  

Statistikens innehåll 
Följande populationer ingår i statistiken över kriminalvård 2021: 
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• Inskrivna i häkte den 1 oktober. 
• Påbörjade och avslutade fängelseverkställigheter.  
• Pågående fängelseverkställighet den 1 oktober. 
• Personer som avtjänar fängelsestraff den 1 oktober. 
• Planerade permissioner från anstalt. 
• Permissioner genomförda med anmärkning från anstalt. 
• Avvikelser från anstalt. 
• Personer som upptar plats på anstalt och i häkte. 

Kategorisering av brott 
Brottsredovisningen utgår från det lagrum som personen dömts efter. En 
person kan vid ett och samma tillfälle dömas till en kriminalvårdspåföljd för 
flera brott. I tabellerna redovisas brotten därför efter huvudbrott.  

Insamling och bearbetning 
Kriminalvårdsstatistiken samlas in och kontrolleras av Kriminalvården, som 
sammanställer aggregerade underlag till den officiella statistiken. Statistiken 
granskas, sammanställs i tabeller och publiceras av Brå. 

Jämförbarhet över tid 
Statistik över kriminalvårdens klienter har producerats sedan 1830. 
Statistikens tillförlitlighet och jämförbarhet över tid påverkas av olika 
faktorer. För en redogörelse av vilka faktorer som har påverkat 
jämförbarheten av statistiken genom åren finns en redovisning i 
Kvalitetsdeklaration för Kriminalvårdsstatistik – fängelse och häkte på Brås 
webbplats, www.bra.se/statistik. 

 
  

http://www.bra.se/statistik
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Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken och har till uppgift att förse 
rättsväsendets myndigheter, brotts-förebyggande 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 tolknings-anvisningar, 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-1056 
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