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Inledning
Det övergripande syftet med denna rapport är att, utifrån tillgängliga
datakällor, redogöra för brottslighetens utveckling i Sverige. Fokus ligger på brottsutvecklingen under åren 2008–2011, men för att kunna
förstå denna beskrivs utvecklingen ibland i ett längre perspektiv och
inkluderar då 1990- och 2000-talen.1 Även brottslighetens struktur och
omfattning diskuteras, liksom vilka gärningspersonerna och brottsoffren är. Det redogörs även för utvecklingen av rättsväsendets hantering
av brottsligheten i termer av anmälda brott, misstankar, uppklaring,
lagföring och påföljder för brott. De huvudsakliga datakällorna i rapporten består av den Nationella trygghetsundersökningen (ntu) samt
den officiella kriminalstatistiken. I syfte att ge en mer fullödig beskrivning av brottsligheten kompletteras dessa uppgifter med andra källor.
Rapporten är disponerad i tre delar.2 Den första delen ger en samlad beskrivning av centrala delar av brottsligheten i Sverige och dess
utveckling under 2000-talet. Avsnittet inleds med en presentation av
de kunskapskällor som huvudsakligen används i rapporten och en beskrivning av de felkällor och begränsningar man har att beakta när
man använder dessa. Rapportens andra del består av tio kapitel där olika brottstyper beskrivs närmare, exempelvis misshandel, stöld och narkotikabrott. I rapportens tredje del belyses brottsligheten utifrån några
utvalda infallsvinklar. Här ingår exempelvis kapitel om brott mot närstående och organiserad brottslighet.

Kunskapskällor om brott
Det finns ingen källa som innehåller information om samtliga brott
som begås i samhället. En stor del av de brott som begås upptäcks aldrig, eller kommer endast till de närmast berörda personernas kännedom. Därför är det inte möjligt att ge exakta svar på hur omfattande
brottsligheten är, hur den ser ut eller hur den har utvecklats över tiden.
En fördel är dock att det i Sverige finns relativt god tillgång på källor
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För att se utvecklingen i ett ännu längre perspektiv hänvisas till förra upplagan av
rapporten: Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2007 (Brå 2008a), som tar upp
utvecklingen från 1970-talet och framåt.
Rapporten har dock karaktären av ett uppslagsverk där kapitlen har utformats så
att de kan läsas fristående från varandra.
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med uppgifter om brott. Genom att kombinera informationen från
flera olika källor är det i många fall möjligt att dra rimliga slutsatser
om brottsligheten och dess utveckling. Det är emellertid inte självklart
att olika datakällor visar på samma resultat och det är därför viktigt att
man känner till de definitioner och felkällor hos respektive källa som
har betydelse för att kunna göra en god bedömning.
Nedan ges en kort redogörelse av de för- och nackdelar som är förknippade med de datakällor som huvudsakligen används i rapporten
ntu och den officiella kriminalstatistiken. Övriga datakällor som refereras till i enstaka fall i rapporten hänvisas till respektive kapitel.
Till dessa hör exempelvis Brås skolundersökning om brott (sub) (Brå
2010a; 2010b), Statistiska centralbyråns (scb) Undersökning om levnadsförhållanden (ulf) (scb 2012), Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysnings (can) undersökning om alkohol- och drogvanor (can 2012) och dödsorsaksstatistiken (Socialstyrelsen 2010).

Nationella trygghetsundersökningen – allmänhetens självrapporterade erfarenheter av brott
Så kallade offerundersökningar har under senare år fått en allt naturligare plats som den i många fall lämpligaste källan att belysa brottslighet. Även internationellt har arbetet med att skapa data rörande
brottsligheten som möjliggör internationella jämförelser lett till ett
ökat intresse för sådana självdeklarationsundersökningar. Särskilt eftersom nationella skillnader i definitioner och statistik ofta omöjliggör rättvisande jämförelser utifrån kriminalstatistik (van Dijk m.fl.
2008; eu ics 2007).
För att få fram en mer fördjupad kunskap om utsattheten för brott i
Sverige genomför Brå på uppdrag av regeringen sedan år 2005 en årlig
brottsofferundersökning, den Nationella trygghetsundersökningen
(ntu). Syftet med undersökningen är i första hand att ta fram statistiska uppgifter om utsatthet för brott i befolkningen. Utöver frågor
om utsatthet för brott ställs också frågor om otrygghet, förtroende för
rättsväsendet samt brottsoffers erfarenheter av rättsväsendet.
ntu genomförs årligen och riktar sig till ett slumpmässigt urval om
20 000 personer i åldern 16–79 år. Undersökningen görs främst genom
telefonintervjuer, men i vissa fall även med postenkäter. Drygt 14 000
personer brukar delta, vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 70 procent. För att resultaten ska vara representativa på befolkningsnivå görs
vissa metodologiska korrigeringar (för en mer detaljerad redovisning
av undersökningens resultat och metod samt andra rapporter som
bygger på ntu data se Brå 2012a; 2012b; 2010a; 2010c; 2009a; 2009b;
2008b).
ntu ger information om andelen personer som utsatts för ett antal
brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bebrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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drägeri3 och trakasserier) och andelen hushåll som utsatts för ett antal
brott mot egendom (cykelstöld, bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/
från fordon).4 Totalt tillfrågas alltså de svarande om ett tiotal brottstyper, som motsvarar över 40 procent av de anmälda brottsbalksbrotten. Undersökningen ger således möjlighet att studera ett brett spektrum av den brottslighet som befolkningen utsätts för. Frågorna är så
långt det är möjligt anpassade efter kriminalstatistiken, för att möjliggöra vissa jämförelser mellan de olika källorna. De skillnader som
dock finns när det gäller definitioner av brottstyper innebär att det är
lämpligare att jämföra resultaten med avseende på brottsutvecklingen
snarare än brottsnivån.
I ntu finns också information om en mängd olika bakgrundsvariabler hos de svarande, exempelvis kön, ålder, utbildning, yrke, region
samt sociala förhållanden. Undersökningen kan därför användas för
att beskriva hur utsattheten fördelar sig mellan olika grupper i befolkningen och därtill identifiera riskgrupper med avseende på utsatthet
för brott.
Utöver ovan nämnda uppgifter ställs frågor om vissa omständigheter kring brotten. När och hur brottet skedde, relationen till gärningspersonen, värdet av det som stulits och om anmälan gjorts är några exempel. ntu innehåller också uppgifter om anmälningsbenägenheten
för de olika brottstyperna, vilket ytterligare bidrar till möjligheten att
göra jämförelser med statistiken över anmälda brott.
ntu antas beskriva brottsligheten hos normalbefolkningen väl. De
som inte nås, eller uppger att de inte vill svara har visat sig skilja sig
från dem som svarar. Till exempel svarar kvinnor i något större utsträckning än män, medan de mest kriminellt belastade, bostadslösa
med flera i liten utsträckning nås av undersökningen. De yngsta och
äldsta personerna i befolkningen tillfrågas inte heller om sin utsatthet
– och brott som begås mot juridiska personer (staten, myndigheter
och företag med flera) fångas, av förklarliga skäl, inte upp.
Liksom vid andra typer av undersökningar finns vissa felkällor som
man ska vara medveten om när man tolkar resultaten från självdeklarationsstudier5 (Roxell och Tiby 2006). De svarande har inte alltid
möjlighet eller vilja att lämna korrekta svar, vilket innebär risk för såväl under- som överrapportering av utsattheten för brott. I synnerhet
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I NTU ingår bedrägeri i kategorin brott mot person eftersom utsattheten mäts i
antalet utsatta personer och inte hushåll.
Brott mot enskild person innefattar de typer av brott som drabbar den enskilda
och mäts därför i antalet utsatta individer, i motsats till brott mot egendom som i
regel drabbar hela hushållets ekonomi och därför mäts i antalet utsatta hushåll.
Redogörelsen nedan gäller alla självdeklarationsundersökningar alltså även exempelvis Brås skolundersökning om brott (SUB) och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) undersökning om alkohol- och drogvanor.
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när det gäller frågor om integritetskränkande brott, exempelvis våldsoch sexualbrott, är det rimligt att anta att en del intervjupersoner väljer att inte berätta om sina erfarenheter. De tillfrågade kan neka att
svara, men det kan också förekomma att de på vissa frågor lämnar
svar som de uppfattar som socialt önskvärda. Händelser kan vidare
förträngas eller glömmas bort, och mindre allvarliga brott riskerar att
bli underrapporterade eftersom de tillfrågade inte alltid minns dem
vid intervjutillfället. När det gäller frågor som rör det egna hushållet
kan vissa händelser dessutom vara okända för den tillfrågade. Mer allvarliga brott kan å andra sidan flyttas fram i tiden och därmed överrapporteras.
När man läser Brottsutvecklingen i Sverige år 2008–2011 bör man ha
i åtanke att de svarande i ntu tillfrågas om utsatthet för brott under
föregående kalenderår, vilket innebär att resultaten för ntu 2012 avser
utsatthet under 2011. Där ntu refereras i texten avses främst specialkörningar som avser utsattheten under 2011. I vissa fall har flera års resultat slagits ihop i redovisningen för att undvika att underlaget blir för
litet. För brott mot enskild person finns tidsserier från år 2005, och för
brott mot egendom finns tidsserier från 2006. Man bör också tänka
på att vid brott mot enskild person är det andelen utsatta personer
som redovisas, medan andelen utsatta hushåll redovisas vid brott mot
egendom.

Den officiella kriminalstatistiken
En central källa inom forskningen om brottslighet är uppgifter ur den
officiella kriminalstatistiken. Dessa uppgifter kan med fördel användas för att beskriva rättsväsendets hantering av brott och flödet av uppgifter om brott genom rättskedjan. Grunduppgifterna i kriminalstatistiken hämtas från rättsväsendets olika ärendehanteringssystem och
statistiken utgör i detta avseende en totalundersökning av de ärenden
som rättsväsendet hanterar.
Av kriminalstatistiken framgår bland annat att polisen registrerat
en anmälan, att en person blivit misstänkt, att åklagaren väckt åtal
samt om en person fällts för brott i tingsrätten (se figur 1). De olika typerna av statistik redovisar dock endast årliga tvärsnitt av händelserna
i brottsmålsprocessen och det är således inte möjligt att följa ett enskilt brott genom rättskedjan från anmälan till domslut.6 Långa handläggningstider kan resultera i att vissa beslut och domslut kan komma

6

På Brå och bland rättsväsendets myndigheter pågår dock arbeten för att möjliggöra att ett ärende kan följas genom hela rättskedjan. På Brå används den så
kallade RUS-databasen (Rättsväsendets uppföljningssystem) och inom några år
bedöms möjligheterna blir ännu större när arbetet med så kallade RIF (Rättsväsendets informationsförsörjning) har implementerats fullt ut.
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ett senare år än när anmälan gjordes. De olika typerna av statistik redovisas också i olika enheter (till exempel brott och personer) och har
olika detaljgrad och avgränsningar för brott. Dessutom förekommer
det att vissa brott omrubriceras under rättsprocessen.7 Nedan följer
en kort redovisning av de olika statistiktyperna (för mer information
om vad kriminalstatistiken visar och hur den bör tolkas se Brå 2012c,
2006).
ANMÄLDA BROTT

I statistiken över anmälda brott redovisas samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare under ett
kalenderår. Det innebär att även anmälda händelser som under brottsutredningens gång inte visar sig vara brottsliga gärningar finns med i
brottsstatistiken. Denna andel är väldigt liten totalt sett8, men kan få
stor betydelse för analysen av antalsmässigt små brottstyper. Begreppet
anmälda brott omfattar endast brott för vilka dagsböter eller fängelse
ingår i straffskalan. Det betyder att lindrigare brott som endast kan ge
penningböter inte ingår i statistiken.
I statistiken räknas brotten utifrån det antal preciserade tillfällen
som ett visst lagrum har överträtts. Antalsräkningen av brott grundas
utöver brottstillfällen även på andra faktorer, som exempelvis antal
utsatta personer och antal gärningspersoner. Vanligtvis avser anmälningarna endast ett enda brott, men det förekommer att anmälningar
med flera brott registreras. Anmälningar som innehåller ett stort antal
brott kan, i synnerhet om de avser ovanliga brottstyper, få stort utslag
i statistiken för enstaka år.
MISSTÄNKTA PERSONER

Misstankestatistiken är i dag en av de mest använda källorna för kunskap om gärningspersonernas ålder och kön. I misstankestatistiken redovisas samtliga straffmyndiga personer som efter avslutad utredning
av polis, tull eller åklagare bedömts vara skäligen misstänkta för brott
under ett kalenderår.9
När man använder statistiken över misstänkta personer för att beskriva de personer som begår brott är det viktigt att hålla i minnet att
7
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En händelse, som vid anmälningstillfället klassificerats som försök till mord, kan till
exempel efter avslutad utredning rubriceras som grov misshandel då åtal väcks.
I detta fall kommer brottet först att redovisas under mord i anmälningsstatistiken
och sedan som misshandel i statistiken över uppklarade brott.
I mindre än en procent av de anmälda händelserna konstateras årligen att gärningen inte är brottslig. Ytterligare knappt två procent av de händelser som årligen anmäls till polisen läggs ned därför att brott inte kan styrkas.
Med straffmyndiga personer avses personer som är 15 år eller äldre vid tidpunkten för brottets genomförande.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

UPPKLARADE BROTT

Statistiken över polisiärt uppklarade brott redovisar hur stor del av de
anmälda brotten som rättsväsendet klarar upp. Ett uppklarat brott behöver nödvändigtvis inte innebära att en person har bundits till brottet, utan termen anger endast att brottet har fått ett så kallat polisiärt
klarläggande. Termen personuppklarade brott används för de brott som
klarats upp genom att åklagare kunnat binda en misstänkt person till
brottet genom ett så kallat lagföringsbeslut, det vill säga beslut om
att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse. Till de polisiärt uppklarade brotten hör även en mängd olika beslut som i praktiken innebär avskrivning av ett ärende (exempelvis på
grund av att brottet ej kan styrkas eller att gärningspersonen är avliden
eller minderårig). Brott som definieras som uppklarade trots att utredningen har lagts ned brukar kallas för tekniskt uppklarade brott.
Vid användning av uppklarings- respektive personuppklaringsstatistiken bör man tänka på att det handlar om tvärsnittsdata. Andelen
polisiärt uppklarade brott beräknas som kvoten mellan antalet brott
som klaras upp ett visst år och antalet brott som anmälts samma år.
På grund av handläggningstider har en del av de brott som klaras upp
under ett aktuellt år anmälts ett tidigare år, samtidigt som en del av de
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de misstänkta enbart utgör ett litet urval av samtliga personer som faktiskt begår brott samtidigt som alla misstänkta personer inte lagförs.

ÖVRIGA PÅFÖLJDER

FRIKÄNNANDE

Figur 1. Förenklad bild av flödet i rättsväsendet.
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brott som anmäls under det aktuella året klaras upp först under nästföljande år. Detta medför att man i vissa fall kan få en uppklaringsprocent på över 100 procent.
Det är viktigt att hålla i åtanke att alla anmälda brott inte har förutsättning att bli personuppklarade, varför personuppklaringsstatistiken inte bör användas som ett effektivitetsmått på polisens utredningsframgångar.
LAGFÖRINGSBESLUT OCH PÅFÖLJDER

I lagföringsstatistiken redovisas samtliga personer som under ett kalenderår dömts för brott i tingsrätten samt de som meddelats åtalsunderlåtelse eller godkänt ett strafföreläggande från åklagaren. Personer
som förelagts ordningsbot av polis ingår inte, utan redovisas separat.
Uppgifterna om fällande domar i tingsrätten redovisas oavsett om domen vunnit laga kraft eller överklagats till högre instans. Det innebär
att även personer som fått en fällande dom i tingsrätten men en friande dom i hovrätten eller Högsta domstolen ingår i statistiken över
lagförda personer.
Lagföringsstatistiken visar inte antalet unika personer, utan det antal lagföringsbeslut personerna sammantaget står för under ett år. Ett
lagföringsbeslut kan vidare omfatta flera brott. I lagföringsstatistiken
indelas de lagförda personerna efter det så kallade huvudbrottet i lagföringen. Som huvudbrott räknas det brott som har strängast påföljd
i straffskalan. Om en och samma dom innehåller fler än en påföljd redovisas på liknande vis endast den så kallade huvudpåföljden, det vill
säga den mest ingripande påföljden. Principerna med redovisning efter huvudbrott och huvudpåföljd får konsekvenser såtillvida att lindrigare brott och påföljder underskattas i statistiken till förmån för grövre brott och mer ingripande påföljder.
Vid jämförelser av brott mellan olika år eller perioder bör man även
vara uppmärksam på förändringar i de olika brottens straffvärde eftersom det kan påverka redovisningen av huvudbrott.

Dold brottslighet, mörkertal och anmälningsbenägenhet
Långt ifrån alla brott uppges respektive anmäls, varför många brottstyper underskattas i offerundersökningar och är betydligt mer omfattande än vad som framgår av kriminalstatistiken. Man brukar i detta sammanhang tala om att det finns en dold brottslighet. Den dolda
brottslighetens storlek är okänd och varierar mellan olika brottstyper,
men antas för vissa brott vara så pass omfattande att uttrycket »toppen
på ett isberg« förtjänar att användas.
Relationen (kvoten) mellan det faktiska antalet brott (det vill säga
alla handlingar som enligt brottsbalken eller annan lag/förordning är
belagda med straff) och antalet uppgivna eller anmälda brott kallas
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Brott uppgivna i NTU (N=451 000)
Händelser uppgivna i NTU som ej utgör brott
Anmälda brott (N=89 457)
Anmälda händelser uppgivna i NTU som ej utgör brott
Anmälda brott som ej är uppgivna i NTU
Anmälda händelser som ej utgör brott
Antalet lagföringsbeslut (N=9 393)
Anmälda och lagförda brott ej uppgivna i NTU
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Brott ej uppgivna i NTU och ej anmälda

Figur 2. Relationen mellan antalet
faktiska, uppgivna, anmälda och
lagförda misshandsbrott.

för mörkertalet. Mörkertalets storlek är avgörande för hur väl brottslighetens faktiska nivå speglas i olika källor, men eftersom mörkertalet
varierar mellan olika typer av brott är det svårt att på basis av kriminalstatistiken göra riktiga beskrivningar av den faktiska brottsstrukturen.
Offerundersökningar som ntu har den fördelen att de inte har lika
stora problem med mörkertal och förändringar i anmälningsbenägenheten som kriminalstatistiken. Därför är de en avgörande källa för
att bedöma brottslighetens struktur och utveckling. Diskussionen om
mörkertal är dock även relevant vid offerundersökningar. Som tidigare nämnts kan svaren påverkas av att de som deltar inte minns rätt,
inte vågar eller vill uppge att de utsatts, ger socialt önskvärda svar eller inte upplevt att det de utsatts för var ett brott fast det var det (eller
tvärtom). Dessutom är det bara några av alla brottstyper som kan studeras genom offerundersökningar.
Under förutsättning att mörkertalet är någorlunda konstant över
tid, kan brottslighetens utveckling studeras utifrån både ntu och kriminalstatistiken. Det finns emellertid ofta anledning att anta att även
mörkertalet förändras över tid, vilket innebär att det för det mesta är
olämpligt att använda anmälningsstatistiken till att bedöma brottsutvecklingen. I ntu däremot, ställs frågor om anmälningsbenägenheten,
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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vilket möjliggör analyser av relationen mellan brottsnivåer i ntu och
kriminalstatistiken.
Avgörande för hur stor del av brottsligheten som anmäls och därmed kommer med i statistiken över anmälda brott är dels möjligheten
att upptäcka brottet, dels viljan att anmäla brottet till polisen, den så
kallade anmälningsbenägenheten. I vilken utsträckning brott upptäcks
och anmäls varierar dock kraftigt mellan olika typer av brott. När brott
riktas direkt mot offret är brottets allvarlighetsgrad av stor betydelse
för om brottet anmäls. Ju lindrigare brott, desto mindre sannolikhet är
det för att brottet uppges och anmäls, varför grövre brott är överrepresenterade i anmälningsstatistiken. Vid stöldbrott och andra brott där
det är ovanligt att offer och gärningsperson konfronterats kan storleken av den ekonomiska skadan samt förekomst av försäkringsskydd ha
stor betydelse för om brottet anmäls. Generellt antas anmälningsbenägenheten vara hög för vissa av dessa brott eftersom försäkringsbolagen
oftast kräver en anmälan för att få ersättning. Vid spanings- och ingripandebrott (exempelvis narkotika-, trafik- och skattebrott) som oftast
anmäls och registreras som ett resultat av polisens och andra aktörers
arbetsinsatser, antas mörkertalet vara mycket stort och beror på myndigheternas aktivitetsgrad.

Jämförelser mellan NTU och kriminalstatistiken
Jämförelser mellan ntu och kriminalstatistiken försvåras av ett flertal
skäl. Ett sådant skäl är att det föreligger väsentliga skillnader i vilka
personers utsatthet respektive brottslighet som de två källorna speglar
och vilka brott de olika källorna fångar upp.
I ntu bör man tänka på att de tillfrågades erfarenheter, upplevelser
och egna bedömningar av vilka brott de har utsatts för är subjektiva
och inte alltid överensstämmande med juridiska definitioner. Det kan
därför antas att händelserna som är rapporterade i ntu i viss mån omfattar gärningar som inte utgör brott i lagens mening.
Väsentliga skillnader finns också mellan vilka typer av brott och
populationer som ingår i de olika källorna. Om bortfallet är särskilt
stort i vissa grupper går det inte utan vidare att generalisera resultaten till befolkningen som helhet. Som nämnts är ett problem att vissa
marginaliserade grupper, exempelvis tungt kriminellt belastade och
missbrukare i liten utsträckning nås genom offerundersökningar, varför resultaten främst beskriver hur situationen ser ut hos den vuxna
normalbefolkningen. Det finns sannolikt ett större inslag av mer socialt marginaliserade grupper samt personer med hög brottsbelastning
bakom uppgifterna i kriminalstatistiken.
Även om det i ntu finns felkällor som gör att skattningen av antalet
brottshändelser inte gör det möjligt att exakt bedöma brottsstrukturen, ger ntu en bättre bild av brottens faktiska struktur och omfatt-
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Den svenska brottslighetens omfattning
och utveckling
Den följande redovisningen beskriver omfattningen och utvecklingen
av den svenska brottsligheten i grova drag. Redovisningen tjänar i första
hand som en övergripande referens till de mer detaljerade redogörelserna som görs för de enskilda brottstyperna i del 2 och 3 av denna rapport.
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ning än kriminalstatistiken, som i huvudsak redovisar rättsväsendets
hantering av brott och inte får med den stora massa av brott som aldrig kommer till rättsväsendets kännedom. Jämförelser mellan de två
källorna ger också en indikation på vilka typer av brott som relativt
sett kan vara underrapporterade till polisen. Därför är det lämpligt att
använda båda källorna som ett komplement till varandra vid studier
av brottsligheten.

Brottsutvecklingen enligt NTU
Enligt ntu utsattes ungefär 23 procent av Sveriges befolkning för ett
eller flera brott under år 2011. Sedan ntu genomfördes för första gången (år 2005) har denna andel minskat från omkring 26 procent (se
figur 3). Drygt 11 procent av alla personer har utsatts för brott mot enskild person (misshandel, hot, trakasserier, personrån och bedrägeri),
en minskning från 13 procent år 2005, och ungefär 10 procent av alla
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Figur 3. Andelen personer utsatta för brott totalt samt andelen personer utsatta
för brott mot person åren 2005–2011 och andelen hushåll utsatta för brott mot
egendom åren 2006–2011. Procent. Källa: NTU.
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hushåll har utsatts för egendomsbrott (bostadsinbrott, bilstöld, stöld
ur/från bil och cykelstöld), vilket är en minskning från närmare 13 procent år 2006.10 Av de tio brottstyper som efterfrågas i ntu har störst
minskning skett för stöld ur eller från fordon (från 5 till 3,1 procent)
och trakasserier (från 5,2 till 3,8 procent), medan den enda brottstyp
som ökat nämnvärt är bedrägeri (från 2,8 till 3,4 procent). 3

Brottsutvecklingen enligt anmälningsstatistiken
Antalet anmälda brott har ökat kontinuerligt sedan statistiken började
föras 1950. Mellan åren 2000 och 2011 ökade antalet anmälda brott med
över 200 000, från ungefär 1,22 till 1,42 miljoner brott, vilket motsvarar en ökning från 13 700 till nästan 15 000 brott per 100 000 invånare.
Mellan åren 2010 och 2011 ökade de anmälda brotten med 3 procent
(nästan 46 000 brott). Antalet anmälda brott år 2011 är den högsta nivå
som någonsin uppmätts.
Som framgår av figur 4 har ökningen av antalet anmälda brott tidigare till stor del berott på en ökning av egendomsbrotten.11 Under
1990-talet kom dock ökningen av egendomsbrotten att avstanna, för
att under 2000-talet övergå i en minskande trend.12 Åren 2000–2011
har andelen anmälda egendomsbrott minskat med 22 procent.
Utvecklingen av antalet registrerade brott mot person och utvecklingen för egendomsbrott skiljer sig. Fram till år 1990 följde utvecklingen inom de båda brottstyperna varandra väl, men de anmälda
brotten mot person, som domineras av misshandelsbrott, har till skillnad mot egendomsbrotten fortsatt att öka under 2000-talet. Sett till
perioden 2000–2011 rör det sig om en 70-procentig ökning av antalet
anmälda brott mot person.
Även om antalet anmälda stöldbrott minskat utgör de fortfarande
en mycket stor del av den brottslighet som polisen har att utreda. Som
framgår av figur 5 dominerades de anmälda brotten år 2011 av egendomsbrott (stöld-, rån- och häleribrott) av olika slag. De utgjorde fyra
tiondelar (39 procent) av de anmälda brotten. Tillsammans med ska10

11

12
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För egendomsbrotten finns endast uppgifter från 2006 och framåt medan det för
brott mot enskild person finns uppgifter från 2005 och framåt.
I detta kapitel definieras egendomsbrott som stöld-, rån- och häleribrott det vill
säga samtliga brott i 8 kap. BrB, för att möjliggöra jämförelser med NTU. Detta
bör skiljas från andra, vanligen använda kategorier som förmögenhetsbrott eller
tillgreppsbrott, som innefattar 8–12 kap. BrB.
Egendomsbrottens starka ökning kan kopplas till den dramatiska ekonomiska utveckling som ägde rum i västvärlden under efterkrigstiden. En kraftig välståndsökning, framväxten av ett konsumtionssamhälle, en ökad tillgång på varor och en
ökad rörlighet hos befolkningen är några av de samhällsfaktorer som lyfts fram
som delförklaringar till ökningen (Sarnecki 2003; Hofer och Tham 2000). Varför en
minskning tagit vid trots att välståndet fortsätter att öka är dock mindre utforskat.
En förklaring kan vara en ökad formell och informell social kontroll (Sarnecki 2012).
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Figur 4. Antal anmälda brott totalt respektive antal egendomsbrott (8 kap. BrB)
samt brott mot person (3–7 kap. BrB) åren 1975–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 5. Andel anmälda brott (N=1 416 280)
efter brottstyp, år 2011. Procent.
Källa: Kriminalstatistiken.
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degörelse utgör de hälften av samtliga anmälda brott. Brott mot person, som domineras av misshandel, stod i sin tur för 18 procent av de
anmälda brotten. Bedrägeriernas andel av antalet anmälda brott har
också successivt ökat från 4 till 8 procent sedan år 2000. Andra större
brottsvolymer som polisen har att hantera är typiska spanings- och ingripandebrott som narkotika- och trafikbrott, vilka utgjorde 6 respektive 5 procent vardera av de anmälda brotten år 2011. Trafikbrotten utgör samma andel av samtliga anmälda brott som i början av 2000-talet,
men andelen narkotikabrott har ökat från 3 till 6 procent.

Jämförelse mellan NTU och kriminalstatistiken
I figur 6 redovisas fördelningen av antalet skattade brottshändelser i
populationen för de tiotal brott som efterfrågas i ntu. Ungefär åtta av
tio brottshändelser består av någon typ av brott mot enskild person,
varav över en tredjedel utgörs av hot. Av de 20 procent som utgör egendomsbrott är cykelstöld den största kategorin, över hälften av egendomsbrotten är cykelstölder.
I figur 7 redovisas fördelningen av motsvarande tio brott i anmälningsstatistiken. Om man jämför de två källorna framgår att
brottstrukturen vad gäller förhållandet mellan brott mot enskilda
personer och egendomsbrott skiljer sig. I ntu utgör egendomsbrotten
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Figur 6 och 7. Andelen skattade brottshändelser rörande tio olika brottstyper
(antal skattade händelser=2 602 040) år 2011. Andel anmälda brott
(N=495 464) rörande tio olika brottstyper, år 2011. Procent. Källa: NTU och
Kriminalstatistiken.
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en dryg femtedel (21 procent) av den uppgivna utsattheten för brott,
medan de utgör en tredjedel (33 procent) i anmälningsstatistiken. När
det gäller brott mot enskilda personer utgör dessa fyra femtedelar (78
procent) i ntu och två tredjedelar (67 procent) i kriminalstatistiken.
Den största skillnaden mellan de två källorna gäller hot (27 procent
i ntu mot 10 procent i anmälningsstatistiken). Det är inte orimligt
att anta att en del av de fall som uppgetts i ntu utgör mindre allvarliga händelser, varför en mindre andel av dem anmäls. Förhållandet är
det omvända när det gäller bedrägerier, där andelen anmälda brott är
mycket högre (23 mot 15 procent). Det beror sannolikt på att bedrägerier, enligt definitionen som används i kriminalstatistiken, även innefattar de brott som riktas mot juridiska personer, vilka ju inte fångas
upp i en frågeundersökning riktad direkt till privatpersoner (se vidare kapitlet om bedrägerier i denna rapport). Andelen anmälda egendomsbrott (med undantag för cykelstöld) är också högre än andelen
skattade sådana händelser i ntu.
De stora skillnaderna i figurerna ovan indikerar att brott mot person är underrapporterade i anmälningsstatistiken jämfört med brott
mot egendom. Att så är fallet stöds till viss del av självrapporterade
uppgifter om anmälningsbenägenheten i ntu. Där svarar 33 procent
av de personer som uppger sig vara utsatta för brott mot enskild person att de har anmält brottet till polisen, vilket kan jämföras med 52
procent av de personer som uppger att de varit utsatta för egendomsbrott. Variationerna är dock stora mellan olika brott inom de två kategorierna. Under 2011 uppges allvarligare misshandel ha anmälts i 78
procent av fallen och personrån i 54 procent, medan trakasserier, hot
och sexualbrott endast uppges ha anmälts i 19–29 procent av fallen.
Bilstölder och bostadsinbrott rapporteras mycket ofta (8113 respektive
89 procent av gångerna), medan cykelstöld anmäls i 39 procent av fallen. Resultaten stämmer väl överens med den allmänna uppfattningen att anmälningsstatistiken främst omfattar mer allvarliga brott och
brott som ersätts genom försäkring, medan de lindrigare brotten i större utsträckning förblir oanmälda.

Den faktiska brottsutvecklingen?
Som redovisats ovan skiljer sig både utvecklingen och strukturen på
brottsligheten åt beroende på vilken källa man tittar på. Enligt ntu
minskar brottsligheten, både den som begås mot person och den som
gäller egendom, medan kriminalstatistiken visar en nedgång för egendomsbrott men en uppgång för brott mot person.
13

Bilstöld utgör dock en brottstyp med få utsatta, varför den uppskattade andelen anmälda brott varierar kraftigt från år till år. Jämfört med det senaste året är
81procent en låg siffra, motsvarade siffra för år 2010 är 89 procent.
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Eftersom egendomsbrotten inrymmer en stor variation av brottstyper som drabbar såväl personer och hushåll som företag, samtliga med
olika mörkertal, krävs en mera ingående granskning för att bedöma
huruvida det rör sig om en faktisk minskning av egendomsbrotten totalt sett. När det gäller de egendomsbrott som drabbar personer och
hushåll får den vikande utvecklingen i ntu också stöd i anmälningsstatistiken. Mot denna bakgrund framstår det som uppenbart att flera
vanliga typer av stöldbrott som drabbar privatpersoner har minskat,
framförallt de fordonsrelaterade stölderna. Åtgärder som vidtagits för
att minska antalet stölder av och ur fordon har troligtvis gett resultat,
medan det vid andra typer av stöld, såsom cykelstöld verkar ha skett
en minskning i anmälningsbenägenheten snarare än utsattheten (se
vidare kapitlet om Stöldbrott). Det finns också tecken på att det skett
en förskjutning från stöld till bedrägeri. Medan traditionella stölder
resulterar i stöldgods som måste säljas för att ge vinning, utgör bedrägerier ofta ett sätt att få tag på pengar direkt. it-tekniken har också haft
stor betydelse för att öka antalet typer av bedrägerier (se vidare kapitlet
om Bedrägeri).
Även brott mot person inrymmer ett flertal brottstyper med olika
stora mörkertal. Sammantaget får dock den starka ökning som statistiken över anmälda brott uppvisar inte stöd av utvecklingen i ntu.
Utifrån framförallt ntu är det rimligt att anta att vanliga brott mot
person, som misshandel och olaga hot, i huvudsak inte har blivit vare
sig fler eller färre under de senaste åren. Benägenheten att anmäla vid
dessa brottstyper styrs i hög grad av förändringar i toleransen mot
brott i samhället. Det allra grövsta och dödliga våldet har inte ökat under de senaste decennierna (se kapitlet om Dödligt våld), vilket gör att
det finns anledning att tro att antalet anmälningar påverkas av att toleransen mot vålds- och sexualbrott har minskat. Att man i samhället tar
våld på större allvar demonstreras inte minst genom att definitionerna
utvidgats och straffen för olika våldshandlingar skärpts i lagstiftningen (se kapitlet om Misshandel och Sexualbrott) och att allt lindrigare
typer av våld anmäls.
En annan kategori där antalet anmälda brott visar kraftiga ökningar
är spanings- och ingripandebrotten, exempelvis trafik- och narkotikabrott. För denna typ av brottslighet, som främst upptäcks genom polisens och andra myndigheters kontroller, har en skärpt lagstiftning och
andra satsningar inom rättsväsendet inneburit att en större del av den
dolda brottsligheten successivt har synliggjorts i statistiken. Antalet
faktiska brott ökar troligtvis inte, utan tvärtom visar olika självdeklarationsundersökningar att till exempel färre personer uppger att de
kört alkoholpåverkade och att antalet unga som uppger att de använt
narkotika ligger stabilt (se vidare kapitlen om Rattfylleri och Narkotikabrott).
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När utvecklingen av brottsligheten diskuteras är det vanligtvis antalet
brott som avses. Antalet gärningar och därmed brott är helt enkelt den
dominerande dimensionen vid analyser av brottsutvecklingen, så även
i den här rapporten. Men det finns även andra dimensioner som kan
tas som utgångspunkt för bedömningar. En av dessa är utvecklingen
av antalet offer. I flera av rapportens kapitel kompletteras med uppgifter som beskriver om antalet offer blivit fler eller färre i olika brottskategorier. Uppgifterna hämtas oftast från ntu och i stora drag bekräftar
de den bild som uppgifter om antalet brott ger. Antalet offer för flera
vanliga brott mot egendom som drabbar privatpersoner har blivit färre, medan antalet offer för flera vanliga typer av brott mot person inte
förändrats nämnvärt under senare år.
Därutöver finns det i vart fall ytterligare två dimensioner som kan
användas som enhet för att beskriva brottsutvecklingen, nämligen utvecklingen av antalet gärningspersoner respektive utvecklingen avseende brottslighetens allvarlighetsgrad. När det gäller antalet gärningspersoner finns det ingen källa i kriminalstatistiken som väl återger
hur många sådana det finns i samhället under en given tidsperiod,
vilket gör att det svårt att studera utvecklingen. Det beror inte minst
på att det bara är en liten del av alla brott som begås som kommer till
polisens kännedom och att det i flertalet av dessa fall inte knyts någon misstänkt gärningsperson till brottet. Däremot finns det självrapporterade uppgifter om till exempel antalet unga gärningspersoner
bland niondeklassare, som bland annat används i kapitlen om ungdomsbrottsligheten och narkotikabrott. Med hjälp av sådana källor
kan man undersöka om skillnader i antalet brott som begås beror på
förändringar i antalet gärningspersoner. Brås skolundersökning om
brott visar att antalet niondeklassare som begått brott minskat.
När det gäller allvarlighetsgrad kan en indikator på brottsutvecklingen vara om antalet grova brott utvecklas på ett annat sätt än antalet mindre grova brott. I denna rapport görs sådana jämförelser för
de brottstyper där det bedöms vara möjligt, men resultaten är inte uttömmande. Generellt finns det inga säkra tecken på att brottsligheten
i Sverige under senare år skulle ha blivit grövre eller lindrigare. Det
måste dock framhållas att det inom vissa skikt av brottsligheten – exempelvis avseende vissa typer av gärningspersoner, brott eller geografiska områden – inte kan uteslutas att brottsligheten förändrats genom
att ha blivit grövre eller lindrigare.
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Andra dimensioner av brott

Brottslighetens geografiska fördelning
Resultat från ntu visar att det finns regionala skillnader i utsatthet för
brott. Utsattheten är i viss utsträckning koncentrerad till storstadslänen och mer tätbefolkade län. Det är känt att brottsligheten varierar
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 8. Genomsnittlig andel i befolkningen (16–79 år) som uppger att de har
utsatts för brott mot enskild person samt egendomsbrott mot hushåll uppdelat på
län, snitt för åren 2008–2011. Källa: NTU.
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med urbaniseringsgrad och befolkningstäthet – då fler människor och
objekt generellt ger fler tillfällen till brott. Utöver variationerna i urbaniseringsgrad kan uppmätta skillnader bero på att länen har olika befolkningssammansättning (ibland säsongsvis) med avseende på ålder,
utbildning, sysselsättning, inkomst och så vidare.
Som framgår av figur 8 är andelen som uppger sig vara utsatta för
brott mot enskild person högst i storstadslänen Stockholm och Skåne
och i Örebro län. Skåne och Örebro är också de län tillsammans med
Västmanland som har högst utsatthet för brott mot egendom. Kalmar
och Dalarna har å andra sidan lägst andel utsatta för brott mot enskild
person, medan Jämtland och Västernorrland har lägst andel utsatta för
brott mot egendom. De flesta län ligger dock kring genomsnittet för
landet (11,5 procent utsatta för brott mot enskild person och 10,7 procent för brott mot egendom).
Kriminalstatistiken bekräftar det mönster som ntu uppvisar. Ser
man till statistiken över anmälda brott framgår att 61 procent av de anmälda brotten år 2011 begicks i något av de tre storstadslänen (29 procent i Stockholm, 16 procent i Skåne och 16 procent i Västra Götaland),
medan ungefär hälften (52 procent) av landets befolkning bor där. Det
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Figur 9. Antal anmälda brott mot person samt brott mot egendom per 100 000
invånare uppdelat på län, år 2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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län med högst antal brott per 100 000 invånare hade dubbelt så många
anmälda brott som det län med lägst antal anmälda brott (ungefär
20 000 anmälda brott per 100 000 invånare i Stockholm mot 10 000 i
Västerbottens län). Den inbördes ordningen mellan olika län kan förvisso variera något från år till år, men generellt gäller att ju större befolkning och befolkningskoncentration, desto fler brott per invånare.
Figur 9 visar anmälda brott mot person samt egendom per 100 000
invånare. Den visar att Stockholm, Skåne och Södermanlands län har
ett högt antal anmälningar för båda typer av brott, medan Västerbottens län har ett lågt antal anmälningar. Samtidigt finns också ett fåtal
län som har ett relativt sett högt antal anmälningar av brott mot egendom och ett lågt antal anmälningar om brott mot person (Kronobergs
och Västra Götalands län) och tvärtom (Jämtland och Uppsala län).

Offer och gärningspersoner
BROTTSOFFER

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av hur utsattheten för brott fördelar sig mellan olika grupper i befolkningen med avseende på kön,
ålder, utbildning med mera enligt uppgifter i ntu.
Under åren 2008–2011 drabbades i genomsnitt drygt 23 procent av
individerna i befolkningen (16–79 år) själva eller deras hushåll för något brott. Män utsätts oftare för brott än kvinnor, även om skillnaden
mellan könen är liten (22,8 procent av kvinnorna och 24,1 procent av
männen).
Ser man till de enskilda brottstyperna framgår dock att kvinnor i
högre grad än män uppger att de varit utsatta för sexualbrott, hot och
trakasserier (1,3 mot 0,3, 4,6 mot 3,7 respektive 4,6 mot 2,9 procent).
Skillnaden i rapporterad utsatthet mellan kvinnor och män är stor när
det gäller utsatthet för sexualbrott. Utöver att det är en faktisk skillnad,
kan resultaten delvis hänga samman med att det är svårare för män att
berätta om utsatthet för denna typ av brott (se även kapitlet om Sexualbrott). Vid självrapporterad utsatthet för misshandel, personrån och
bedrägeri, gäller det motsatta förhållandet i utsatthet – där är andelen
utsatta män större än bland kvinnor (3,1 mot 1,8, 1,3 mot 0,7 och 3,6
mot 2,5 procent).
Resultaten från ntu som presenteras i tabell 1 visar att den uppgivna
utsattheten är störst bland yngre personer i åldern 16–24 år. Ju äldre
åldersgrupp som studeras, desto mindre är andelen utsatta. Andelen
unga som uppger att de har varit utsatta för brott mot enskild person
är nästan dubbelt så stor som andelen personer i åldern 45–64 år. Lägst
grad av utsatthet uppges av personer i pensionsåldern. Åldersmönstret ser likartat ut för båda könen. Avseende andra bakgrundsvariabler
visar ntu att den rapporterade utsattheten för brott mot person är högre än genomsnittet bland utrikesfödda och svenskfödda med två utri-
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Brott
totalt

Brott mot
person

Brott mot
egendom*

23,5

11,5

10,7

24,1

11,8

-

16–24 år

36,4

20,7

-

25–44 år

28,0

13,4

-

Samtliga, 16–79 år
Kön och ålder
Män, 16–79 år

45–64 år

20,7

9,1

-

65–79 år

11,3

5,0

-

Kvinnor, 16–79 år
16–24 år

22,8

11,2

-

36,9

19,8

-

25–44 år

26,0

12,7

-

45–64 år

20,4

9,3

-

65–79 år

9,5

4,3

-

22,6

10,9

-
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Tabell 1. Andel personer som uppger att de varit utsatta för brott efter olika bakgrundsvariabler, snitt för åren 2008–2011. Procent. Källa: NTU.

Svensk/utländsk bakgrund
Svenskfödda med
– båda/ en förälder inrikes född(a)
– båda föräldrarna utrikes födda

23,3

12,2

-

Utrikesfödda

23,8

14,2

-

24,6

12,9

-

Utbildning
Förgymnasial
Gymnasial

22,3

11,2

-

Eftergymnasial

23,7

10,6

-

17,5

8,1

8,3

Familjetyp
Sammanboende utan barn
Sammanboende med barn

24,6

9,0

13,8

Ensamstående utan barn

28,3

16,1

10,7

Ensamstående med barn

32,8

17,6

17,2

Bostadstyp
Småhus

20,1

9,2

8,9

Flerfamiljshus

27,8

14,4

12,3

*För brott mot egendom saknas uppgifter på personnivå eftersom det är utsattheten mot
hushåll som efterfrågas i NTU.
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kesfödda föräldrar, personer med förgymnasial utbildning, ensamstående med eller utan barn samt boende i flerfamiljehus. Svenskfödda
personer med en eller två inrikes födda föräldrar, med gymnasial eller eftergymnasial utbildning, som är sammanboende med eller utan
barn, samt boende i småhus är med andra ord mindre utsatta för brott.
Sammantaget visar resultaten på en tendens till en högre rapporterad
utsatthet för brott bland de mer resurssvaga grupperna i befolkningen.
Uppgifter från ntu visar också att andelen upprepat utsatta skiljer sig
mellan olika grupper. I de grupper där utsattheten för brott är hög, är
det också vanligare att personerna och hushållen är upprepat utsatta
(ntu 2012a). Även upprepad utsatthet är alltså vanligare bland samhällets resurssvaga grupper.
GÄRNINGSPERSONER

Ingen källa beskriver samtliga gärningspersoner som begår brott i
samhället, framförallt eftersom upptäcktsrisken varierar för olika typer av brott och gärningspersoner. Statistiken över misstänkta personer kan dock användas för att beskriva de av rättsväsendet kända gärningspersonerna.
Av misstankestatistiken framgår att majoriteten av dem som misstänks för brott är män. År 2011 registrerades drygt 97 400 män som
skäligen misstänkta för brott hos polis och åklagare, vilket motsvarar
80 procent av samtliga misstänkta personer. De misstänkta kvinnorna utgjorde följaktligen 20 procent av de misstänkta personerna detta
år (cirka 24 300 personer). Både antalet misstänkta män och antalet
misstänkta kvinnor har ökat över tid och det gäller även om man tar
hänsyn till befolkningsökningen. Ökningen har dock i förhållande
till befolkningstalen varit större för kvinnor, och andelen misstänkta
kvinnor har således ökat något (år 2000 var ungefär 18 procent av alla
misstänkta personer kvinnor).
Den lägsta åldern för att registreras som skäligen misstänkt är straffmyndighetsåldern 15 år. År 2011 registrerades drygt 28 300 ungdomar i
åldern 15–20 år som skäligen misstänkta. Det innebär att ungdomarna utgjorde cirka en fjärdedel av samtliga misstänkta personer år 2011,
samtidigt som de endast utgjorde 9 procent av befolkningen. Som tidigare nämnts utsätts yngre personer oftare för brott. Då brott ofta begås
mot personer i ungefär samma ålder är det förväntat att unga också är
överrepresenterade bland misstänkta personer. Insatser mot unga förövare är också en stående prioritering inom polisen, vilket bidrar till att
dra upp siffrorna. Ser man till misstänkta i olika åldersgrupper i förhållande till deras antal i befolkningen (figur 10) framgår att ungdomar, i
synnerhet de allra yngsta i åldern 15–17 år, är kraftigt överrepresenterade
bland de misstänkta personerna. Därefter sjunker antalet misstänkta
personer per 100 000 i befolkningen i takt med stigande ålder.
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Misstänkta personer per 100 000 invånare
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Figur 10. Antal skäligen misstänkta personer per 100 000 invånare i medelbefolkningen fördelat på ålder, år 2011. (Observera att antalet år inte är detsamma i de
olika ålderskategorierna.) Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 11. Antal skäligen misstänkta personer fördelat efter ålder, åren 2000–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Antalet misstänkta har ökat med 41 procent mellan åren 2000 och
2011. I reella tal motsvarar det en ökning med 35 400 personer, från nästan 86 700 till över 122 000 personer.
Studerar man utvecklingen i olika åldersgrupper sedan år 2000
framgår att antalet misstänkta i de yngre åldersgrupperna (15–20 år)
ökat med 35 procent, medan misstänkta personer inom övriga åldersgrupper har ökat med 46 procent (figur 11). Tar man hänsyn till befolkningsmängd i respektive åldersgrupp blir ökningarna något mindre,
men mönstret kvarstår.

Polisiär uppklaring
Av alla brott som anmäls klaras nästan två femtedelar upp, medan tre
femtedelar förblir ouppklarade. Mellan åren 2000 och 2011 har andelen polisiärt uppklarade brott ökat med ungefär en tredjedel, från 26
till 38 procent, eller i reella tal från cirka 313 000 till 536 000 brott. Därmed ligger andelen uppklarade brott nu på samma nivåer som vid
början av 1980-talet. De uppklarade brotten delas in i personuppklarade, där någon person kunnat bindas till brottet, och tekniskt uppklarade brott, där ärendet avskrivits av annan anledning. Andelen personuppklarade brott ökade från 15 till 18 procent under åren 2000 till
2011. I faktiska antal innebär det en ökning från över 179 000 till nästan
248 000 brott. Större delen av ökning i andelen uppklarade brott beror alltså inte på att man lyckats binda fler personer vid brott, utan att
det är den så kallade tekniska uppklaringen som i huvudsak står bakom ökningen i andelen uppklarade brott under det senaste decenniet.
Antalet tekniskt uppklarade brott har ökat från ungefär 134 000 till
288 000 brott. Därmed är, sedan år 2007, antalet tekniskt uppklarade
brott för först gången fler än de personuppklarade brotten.
I figur 13 nedan åskådliggörs utvecklingen i andelen personuppklarade brott för ett antal olika brottstyper. År 2011 uppgick uppklaringsprocenten för egendomsbrott (8 kap. BrB) till 7 procent och för
brott mot person (3–7 kap. BrB) till 13 procent. Utvecklingen av uppklaringsprocenten ser olika ut för de olika brottstyperna. Medan egendomsbrotten ligger stabilt, har andelen personuppklarade brott mot
person minskat från 17 till 13 procent sedan år 2000.
Personuppklaringen för spanings- och ingripandebrotten narkotikabrott (56 procent) och rattfylleri (79 procent) är mycket högre. Det
hänger samman med att personer oftare tas på bar gärning vid dessa
brott. Personuppklaring för rattfylleri har legat jämnt kring 80 procent
sedan år 2000. För narkotikabrott har dock uppklaringen minskat något (se vidare kapitlen om Rattfylleri och Narkotikabrott).
Studerar man endast de uppklarade brotten för sig framgår att i
nästan hälften (46 procent) av alla uppklarade brott år 2011 kunde en
misstänkt person knytas till brottet genom ett så kallat lagföringsbebrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 12. Andelen polisärt uppklarade brott, åren 2000–2011. Procent.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 13. Andelen personuppklarade brott uppdelat på ett antal olika brottstyper,
åren 2000–2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
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Brott kan ej styrkas

Övriga negativa åtalsbeslut**

Gärningen ej brott

Åtalsbeslut

Misstänkt yngre än 15 år

Strafföreläggande

Övriga uppklarade brott där
misstänkt person inte finns*

Åtalsunderlåtelse

7%

5%5% 2%

2%

27 %
34 %

18 %
Figur 14. Andelen polisiärt uppklarade brott (N= 536 177), fördelade efter beslutsgrund (tekniskt uppklarade brott i lila, personuppklarade brott i grått), år 2011.
Procent. Källa. Kriminalstatistiken.
* Exempelvis att det inte kan antas att brott som lyder under allmänt åtal har förövats eller att
den misstänkte är oskyldig.
** Exempelvis om utredningen skulle kräva kostnader som inte står i proportion till brottet och
påföljden inte kan bli mer än böter, att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosatts och att
utredningen endast skulle resultera i åtalsunderlåtelse eller att brottet är preskriberat.

slut (med andra ord åtalsbeslut, åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande). Resterande 54 procent utgör de tekniskt uppklarade brotten. Det
finns ett flertal olika grunder för teknisk uppklaring, bland annat att
den misstänkte är yngre än 15 år14 eller att gärningen inte är ett brott
(se figur 14).
Det ska i sammanhanget nämnas att många brott förblir ouppklarade. År 2011 klassificerades 62 procent av alla anmälda brott som ouppklarade. Det vanligaste skälet till att ett brott inte klaras upp är att polis
eller åklagare har beslutat att spaningsuppslag saknas. Andra vanliga
skäl är att inget spaningsresultat har erhållits, det vill säga att det trots
viss utredning inte har gått att hitta någon misstänkt, att det inte kan
14
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Personer som inte fyllt femton år är i Sverige inte straffmyndiga, och kan därför
inte dömas för brott de begått. Av denna anledning utreds inte brotten på sedvanligt sätt av polisen genom förundersökningar och de minderåriga personerna
registreras inte heller som skäligen misstänkta i polisens ärendehanteringssystem RAR. Av nämnda skäl räknas de brott som lagts ned med beslutet »misstänkt
yngre än 15 år« som tekniskt uppklarade brott istället för personuppklarade brott.
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Lagföringsbeslut och påföljder
Som redovisas i figur 15 har antalet lagföringsbeslut ökat från ungefär
119 000 till 136 000 sedan början av 2000-talet. År 2011 togs över 136 000
lagföringsbeslut, vilket är en jämförbar nivå med mitten av 1990-talet.
Eftersom antalet strafförelägganden legat stabilt är det antalet åtalsunderlåtelser och framförallt domar som bidragit till ökningen.
Till följd av det ökade antalet lagföringar under senare år har det
skett vissa förändringar i påföljdsstrukturen under 2000-talet (se figur
16). Ökningen består av en ökad andel bötespåföljder i domstol, från
20 till 26 procent. Nästan 70 procent av ökningen i antalet lagföringar
har resulterat i denna påföljd.
Medan påföljderna skyddstillsyn, villkorlig dom och »övriga påföljder« i domstol utgör lika stora andelar i början som i slutet av perioden, har andelen strafförelägganden och fängelsepåföljder minskat till
förmån för bötespåföljderna.
En förändring som skett är att alternativa påföljder nu döms ut för
brott där man tidigare skulle ha dömts till kortare fängelsestraff. Det
har resulterat i att färre personer döms till fängelse för de grövre brott
som har längre påföljder. Detta kan bland annat ha bidragit till att den

Lagföringar

Domar

Strafföreläggande

Åtalsunderlåtelse
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styrkas att den misstänkte har begått brottet eller att den misstänkte
är oskyldig.
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Figur 15. Antalet lagföringsbeslut efter typ av lagföring, åren 2000–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 16. Andelen lagföringsbeslut för brott, efter huvudpåföljd, åren 2000–2011.
Procent. Källa: Kriminalstatistiken.

genomsnittliga strafftiden bland de fängelsedömda har ökat från drygt
åtta till nio månader under 2000-talet. Denna förändring är del av en
längre utveckling. Sett till den längre perioden 1975–2011 har fängelsestraffen mer än dubblerats från fyra till nio månader (se vidare kapitlet
Påföljdsutvecklingen).
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