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FÖRORD

Brå har publicerat rapportserien Brottsutvecklingen sedan år 1976.
Den har utgivits med olika form och periodicitet men alltid med samma syfte: att med hjälp av tillgängliga källor ge en aktuell bild av utvecklingen och strukturen hos ett antal centrala brottstyper. Brottsutvecklingen utgör därmed en av Brås viktigaste rapporter.
I denna rapport ligger åren 2008–2011 i fokus. Nytt för denna upplaga är att de källor som mäter självrapporterad utsatthet för brott och
delaktighet i brott används som främsta källa i de fall det är möjligt. I
andra hand används kriminalstatistiken för att beskriva rättsväsendets
hantering av brott från anmälan till lagföring. Rapportens struktur är
dock densamma, inledningsvis beskrivs de källor som används och
brottsutvecklingen i Sverige sammanfattas. Rapportens andra del består av tio kapitel där varje kapitel avhandlar en brottstyp. Sista delen
består av fyra fördjupningskapitel, där olika aspekter av brottsligheten
tas upp mer tematiskt.
Stort tack till alla författare och till alla som lämnat värdefulla synpunkter under arbetets gång, både inom och utanför Brå; era bidrag
har varit mycket värdefulla. Ett särskilt tack vill vi rikta till er som varit vetenskapliga granskare till de olika kapitlen (i bokstavsordning):
universitetslektor Tage Alalehto, Umeå universitet, fil. dr Lars Dolmén,
Rikspolisstyrelsen, professor Felipe Estrada, Stockholms universitet,
utredare Susanne Gustavsson, Statens väg- och transportforsknings
institut, utredare Ulf Guttormsson, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning, professor emeritus Hanns von Hofer, Stockholms universitet, Niklas Långström, professor vid Karolinska Institutet och forskningsledare inom Kriminalvården, universitetslektor
Anders Nilsson, Stockholms universitet, fil. lic. Mikael Rying, Mitt
universitetet, professor Jerzy Sarnecki, Stockholms universitet och
professor Malin Åkerström, Lunds universitet.
Stockholm i december 2012

Erik Wennerström
Generaldirektör			
				

Annika Eriksson
Enhetschef
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Den svenska brottsutvecklingen

DEN SVENSKA BROTTSUTVECKLINGEN
Johanna Hagstedt

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

1

2

12

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
3

4

5
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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

8

9
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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.
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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

Den svenska brottsutvecklingen

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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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

Brott mot egendom
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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

Personuppklarade brott

Tekniskt uppklarade brott
45
40
35
30
25
20
15
10

Den svenska brottsutvecklingen

Polisiärt uppklarade brott totalt

5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

35

Den svenska brottsutvecklingen

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
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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

Den svenska brottsutvecklingen

styrkas att den misstänkte har begått brottet eller att den misstänkte
är oskyldig.

160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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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Dödligt våld

DÖDLIGT VÅLD
Lars Westfelt

Sammanfattning
Under de senaste 20 åren har det årligen i Sverige skett i genomsnitt 95 fall av dödligt våld i form av mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Antalet har dock minskat något under
denna period. Internationellt sett är den minskande trenden av
dödligt våld inte unik. Många andra europeiska länder uppvisar
en likartad utveckling även om det finns vissa skillnader när det
gäller brottens karaktär.
Minskningen gäller till stor del fall där barn under 15 år är offer.
Det dödliga våldet äger ofta rum i socialt marginaliserade miljöer och det är relativt ofta personer med missbruks- och/eller
psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott och som
också drabbas av dem. Sedan 1990 har dock andelen alkoholpåverkade gärningspersoner och offer minskat något, medan andelen narkotikapåverkade ökat.
I 75 procent av fallen känner de inblandade varandra sedan tidigare, antingen som familjemedlemmar eller på annat sätt.
Andelen fall inom familjen har minskat något över perioden,
medan andelen fall som sker inom ramen för annan brottslig
verksamhet har ökat. Det dödliga våldet begås huvudsakligen
med någon form av vapen, vanligen kniv.
Andelen uppklarade brott är högre vid dödligt våld jämfört
med de flesta andra typer av brott. Under perioden 1990–2010
klarades i genomsnitt över 80 procent av brotten upp. Andelen
har dock minskat något över tid, speciellt i storstadslänen.
Andelen fängelsedomar har ökat kraftigt medan andelen som
döms till rättspsykiatrisk vård har minskat. Under de senaste
åren har ungefär 80 procent av gärningspersonerna dömts till
fängelse.
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Dödligt våld utgör en speciell typ av brott i den bemärkelsen att den
inte går att undersöka vare sig med hjälp av självdeklarationsundersökningar eller anmälningsstatistik. I detta kapitel används därför i första
hand uppgifter från flera specialstudier som gjorts på Brå, där samtliga fall av dödligt våld som anmälts under perioden 1990–2010 har
detaljstuderats. Genom att följa varje fall genom hela rättskedjan har
detaljuppgifter om till exempel brottsplats, offerkarakteristika och påföljder kunnat samlas in. Detaljerade uppgifter för år 2011 finns ännu
inte tillgängliga, eftersom en viss uppföljningstid krävs för att fallen ska
ha hunnit utredas och leda till lagföring. De beskrivande redovisningar
som genomförs gäller därför i de flesta fall perioden 1990–2010. Såväl utvecklingen år för år som tvärsnittsuppgifter för hela perioden sammantaget studeras. I första hand ligger fokus på de senaste åren av perioden.

Dödligt våld

Inledning

Brottsutveckling
Det dödliga våldet är en förhållandevis liten brottstyp; i genomsnitt
har det sedan 1990 inträffat 95 fall per år av mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång. Samtidigt är det ett av de allvarligaste brotten.
Både dödsorsaksstatistiken och uppgifterna från Brås studier visar att
det dödliga våldet minskat kontinuerligt sedan inledningen av 1990-talet.15 Statistiken över anmälda brott visar däremot att antalet anmälningar har ökat successivt sedan slutet av 1980-talet. Åren dessförinnan
var samstämmigheten mellan anmälningsstatistiken och dödsorsaksstatistiken mycket stor. Till skillnad från de flesta andra brottstyper är
inte den dolda brottsligheten, det så kallade mörkertalet, ett betydande problem när det gäller dödligt våld.16 Tvärtom är det dödliga våldet
kraftigt överskattat i statistiken över anmälda brott.
Den stora skillnaden mellan antalet anmälda och faktiska brott förklaras huvudsakligen av att en stor andel av det anmälda dödliga våldet visar sig vara något annat, till exempel självmord, olyckor, och alkohol- eller narkotikaförgiftning.17 Ökningen av de anmälda brotten
15

16

17

Det finns vissa skillnader mellan Brås material och Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik. Skillnaderna beror på att Brås material endast innefattar dödligt våld
som sker i Sverige och där den polisiära bedömningen är att det handlar om dödligt våld. Dödsorsaksstatistiken inkluderar däremot fall där svenska medborgare
blir offer för dödligt våld utomlands och exkluderar fall där dödsorsaken inte har
kunnat fastställas, även om det är tydligt att personen dött till följd dödligt våld
(Brå 2011a).
Dock finns rimligen ett visst mörkertal även här. Vissa mord eller dråp kan till
exempel ha begåtts mot försvunna personer som aldrig hittats, arrangerats som
olyckor eller drabbat personer utan anknytning till Sverige som inte anmäls försvunna (Brå 2011a; RPS 2012).
Anmälningar kvarstår dock i statistiken över anmälda fall av dödligt våld.
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Figur 1. Antal fall av dödligt våld i Sverige enligt Brås uppgifter om dödligt våld
och anmälningsstatistiken åren 1975–2011, respektive dödsorsaksstatistiken åren
1975–2010. Källa: Brå och Socialstyrelsen.

i kriminalstatistiken motsvarar alltså ingen verklig ökning av det dödliga våldet i Sverige över tid, utan förklaras sannolikt till stor del av det
anmälningssystem som polisen införde i början av 1990-talet. Detta
system innebar bland annat att de manuella kontrollerna av statistiken minskade (Rying 2000, 2004; Brå 2008a; rps 2012).

Brottsstruktur
Relationer
Dödligt våld begås i mycket hög utsträckning av personer som känner offret. I 75 procent av fallen är gärningspersonen släkt eller bekant
med offret (figur 2). Antalet fall där de inblandade är obekanta har
minskat något sett över hela perioden 1990 till 2010. Även dödligt våld
inom familjen och mellan bekanta minskade under 1990-talet, för att
sedan i princip variera kring en relativt stabil nivå under resten av perioden. Skillnaderna i utvecklingen mellan de olika relationstyperna
är sammantaget ganska små.
DÖDLIGT VÅLD INOM FAMILJEN MOT KVINNOR

Det dödliga våldet inom familjen sker vanligen i hemmiljön. Kvinnor
15 år och äldre dominerar som offer i dessa fall. I genomsnitt dödas 17
kvinnor per år av en man som de har eller har haft en nära relation till.
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Figur 2. Antal fall av fullbordat dödligt våld efter relation mellan offer och gärningsperson, åren 1990–2010.

Dessa utgör en klar majoritet av de totalt i genomsnitt 23 kvinnor per
år som dödades inom släkt och familj.
Det dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer har inte ökat över
tid. I förhållande till 1970-talet har det istället minskat (Brå 2007b). Under 1990-talet fanns dock en svag ökning som därefter har övergått till
en svag minskning fram till 2010. Upprinnelsen till brottet är ofta en
svartsjuke- och separationsproblematik. Det är också relativt vanligt
att kvinnliga offer tidigare utsatts för våld och hot från gärningspersonens sida. Brotten sker ofta i bostadsmiljön, utan utomstående vittnen
och i socialt marginaliserade miljöer.
DÖDLIGT VÅLD INOM FAMILJEN MOT MÄN

I drygt 30 procent av våldet som sker inom familjen är offret av manligt kön (inklusive barn under 15 år). Två femtedelar av dessa manliga
offer inom familjen, i genomsnitt fyra personer per år, dödas av en
kvinna i en nära relation. I dessa fall är det vanligt att de kvinnliga
gärningspersonerna tidigare har blivit utsatta för våld av offret. Till
skillnad från när en kvinna dödas av en familjemedlem är den mest
frekventa situationen när det är män som dödar män inom familjen
någon form av alkoholrelaterade bråk.
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Dödligt våld mot barn
Dödligt våld mot barn får mycket uppmärksamhet i media och kan
därför uppfattas som en brottstyp som ökar i samhället. I själva verket har denna offerkategori minskat sedan 1970-talet (Rying 2004; Brå
2011a). Sedan början av 1990-talet är det fråga om mer än en halvering
av antalet barn under 15 år som faller offer för dödligt våld, från i genomsnitt knappt tio barn per år under perioden 1990–1995, till drygt
tre barn per år mellan 2005 och 2010 (figur 3).
I nio fall av tio är det föräldrar som är gärningspersoner när barn
blir offer för dödligt våld. Självmord är vanligt förekommande när en
förälder dödar sitt barn. I genomsnitt begick eller försökte gärningspersonerna begå självmord i drygt hälften av fallen under den studerade perioden.
Det är mycket ovanligt att barn under 15 år dödas av en för dem
obekant person. För perioden 1990–2010 finns nio kända sådana fall
redovisade i materialet.
Medan spädbarn (upp till 1 år) utgör en fjärdedel av alla barn som
faller offer för dödligt våld, utgör barn i förskoleåldern (upp till sju
år) sammanlagt drygt två tredjedelar av de barn som drabbas. Ju yngre
offret är, desto vanligare är det att modern är gärningsperson. Brottsplatsen är i de flesta fall hemmiljön. I jämförelse med dödligt våld
generellt är alkoholpåverkan och missbruk hos gärningspersonerna
ovanligt och andelen tidigare kriminellt belastade mindre. Psykisk
sjukdom hos gärningspersonen är dock mer vanligt förekommande
när offren är barn.
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Figur 3. Antal barn under 15 år som blivit offer för dödligt våld, åren 1990–2010.
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Det dödliga våldet mellan bekanta som inte är släkt begås oftast mellan personer som känner varandra väl. Brotten sker i mycket hög utsträckning i bostadsmiljön. I över hälften av fallen är såväl offer som
gärningsperson alkoholmissbrukare. Händelserna karaktäriseras till
största delen av bråk i samband med alkoholkonsumtion över till synes bagatellartade saker, men också av uppgörelser i kriminella kretsar.
Dessa brott sker ofta i slutna miljöer och kniv är det vanligaste vapnet
i den första typen av fall och skjutvapen i den senare.
Det dödliga våldet mellan obekanta utgörs till stor del av det som
brukar benämnas det dödliga gatuvåldet. Det drabbar ofta yngre män
på allmänna eller nöjesrelaterade platser i samband med händelser
som börjar som mer eller mindre bagatellartade konflikter. Denna typ
av dödligt våld har minskat under hela perioden 1990 till 2010, från i
genomsnitt 15 fall per år under första hälften av 1990-talet till i genomsnitt nio fall de senaste sex åren (figur 2).

Dödligt våld

Dödligt våld mellan bekanta respektive obekanta

Brottsplatser
Figur 4 visar att det dödliga våldet till största del sker i bostäder. I genomsnitt sker drygt 60 procent av fallen i sådana miljöer, vilket hänger
samman med den höga andelen fall där de inblandade känner varandra på ett eller annat sätt. Det är mycket ovanligt att dödligt våld i bostadsmiljön sker mellan obekanta. När det förekommer är det nästan
Bostad
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Figur 4. Antal fall av dödligt våld som begåtts på olika typer av brottsplatser, åren
1990–2010.
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alltid kopplat till andra brott, såsom bostadsinbrott eller rån. Sedan
år 1990 har antalet fall som sker i bostäder dock minskat. Nedgången skedde under första hälften av perioden det vill säga mellan 1990
och år 2000. Därefter har antalet fall varierat kring en stabil nivå. Den
minskande trenden av dödligt våld totalt gäller således i första hand
sådant våld som sker i bostadsmiljön.
Antalet fall på allmänna platser utgör omkring 20 procent av samtliga fall och detta har inte förändrats nämnvärt under de senaste 20
åren. Det dödliga våldet på allmänna platser karaktäriseras av en stor
andel fall där de inblandade är obekanta med varandra jämfört med
annat dödligt våld. Denna typ av dödligt våld sker i mycket stor utsträckning mellan unga män och upprinnelsen till händelsen är ofta
bagatellartad. Det är också vanligt att de inblandade i gatuvåld är alkoholpåverkade. Det dödliga våldet på allmänna platser omfattar även
fall av så kallade gängbråk och hatbrott. Trots den uppmärksamhet
dessa fall väcker i massmedia och samhällsdebatt är de inte särskilt
vanligt förekommande och det finns inte heller någon tendens till ökning.
Det dödliga våldet på nöjesrelaterade platser som till exempel i och
omkring restauranger, ungdomsgårdar eller idrottsplatser är inte heller särskilt vanligt och har dessutom minskat något under senare tid.
Vid dessa fall gäller ofta samma omständigheter som vid det dödliga
gatuvåldet.

Våldsmetoder
Omkring 70 procent av det dödliga våldet utövas med något slags
vapen (figur 5). Andelen fall med knivhugg och skjutvapen är större
vid manliga offer jämfört med när offret är en kvinna. Däremot är de
kvinnliga offren i högre grad drabbade av hugg eller slagvapen och i
mycket högre grad av strypning/kvävning.
Sett över hela perioden 1990 till 2010 minskade det dödliga våldet i
ungefär samma takt oavsett vilken våldsmetod som användes.
Det dödliga våldet som begås med kniv är sedan 1970-talet dominerande i Sverige (Brå 2008a). Under den studerade perioden utgör dessa
i genomsnitt drygt 40 procent av samtliga fall av dödligt våld. Denna
våldsmetod är förknippad med det dödliga våldet inomhus, vilket till
stor del hänger samman med att knivar finns tillgängliga i bostäder.
Även sambandet mellan dessa brott och alkoholberusning är tydligt
(Brå 2011a).
Det dödliga våldet som begås med skjutvapen utgör sedan början av
1990-talet omkring 20 procent av fallen. Vid i genomsnitt 70 procent
av dessa brott har gärningspersonen inte licens för vapnet. Andelen
fall utan licens har ökat mellan år 1990 och 2010.
Fall med licens skiljer sig åt från fall utan licens på flera sätt. När gär-
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Figur 5. Andel fall av dödligt våld som sker uppdelat på våldsmetod och kön på
offret, åren 1990–2010. Procent.

ningspersonen har licens för vapnet är offret vanligen en kvinna och
brottet hänger ofta samman med en svartsjuke- och separationsproblematik. Användningen av skjutvapen då gärningspersonen har licens är den enskilda våldsmetod som är starkast förknippad med självmord hos gärningspersonen.
Fallen med skjutvapen utan licens sker ofta i kriminella och/eller
missbrukarkretsar och riktar sig i huvudsak mot en för gärningspersonen bekant person där någon form av uppgörelse eller hämnd finns i
bakgrunden. Självmord är mycket ovanligt i samband med dessa fall.
Det dödliga våldet med hugg- eller slagvapen, exempelvis yxa, sker
ofta mellan bekanta i missbruksrelaterade sammanhang eller mellan
personer som har en nära relation.
Det dödliga våldet genom misshandel är inte särskilt vanligt förekommande och har minskat något andelsmässigt över perioden 1990
till 2010. Dessa fall sker i mycket stor utsträckning antingen i missbruksrelaterade sammanhang mellan personer som är bekanta eller i
samband med bagatellartade händelser på allmän plats mellan personer som är obekanta med varandra sedan tidigare.
Det dödliga våldet genom strypning/kvävning har minskat något på
senare år, vilket till viss del hänger samman med att det dödliga våldet
mot barn har minskat. När barn, i synnerhet de allra yngsta, dödas är
nämligen strypning eller kvävning den vanligaste dödsorsaken. Det är
vidare tre gånger vanligare att kvinnor blir offer för denna våldsmetod
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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jämfört med män. Relativt ofta handlar det då om kvinnor som stryps
eller kvävs till döds av en man som de har en eller har haft en nära relation till.

Motiv
I forskningen om det dödliga våldet delas motiven ofta upp i två kategorier: expressiva och instrumentella (till exempel Block och Block
1991, 1992; Brå 2011a). Med expressiva motiv menas dödligt våld vars
främsta syfte är att skada eller döda offret – våldet är ett mål i sig och
andra eventuella motiv är sekundära. Dödligt våld med expressiva motiv sker ofta impulsivt och i stark affekt. Vid sådana så kallade affektbrott avgörs vapen- och våldsmetod i situationen och av vad som finns
till hands.
Kategorin dödligt våld med instrumentella motiv innefattar i stället
fall där det dödliga våldet är ett medel för att tillskansa sig pengar eller
något annat som gärningspersonen uppfattar som eftersträvansvärt.
Detta kan vara fallet när en gärningsperson gör inbrott i ett hus när
ägaren råkar vara hemma eller vid olika typer av rån.
Det dödliga våldet i Sverige begås i mycket stor utsträckning av expressiva skäl. Endast en dryg tiondel av det dödliga våldet begås av instrumentella skäl i samband med annan vinningsbrottslighet.
Närmare hälften av det dödliga våldet med expressiva motiv inleds
med ett bråk om objektivt sett bagatellartade saker, till exempel kan en
flaska alkohol, en mindre summa pengar eller någon oförrätt ligga till
grund för våldet. En annan kategori där expressiva motiv är dominerande är det dödliga gatuvåldet, det vill säga brott som sker på allmänna platser där de inblandade är obekanta med varandra. En tredje kategori bland de expressiva brotten är de där svartsjuka och separation
ligger bakom våldet. Sådana fall utgör drygt 15 procent av det dödliga
våldet. Den fjärde större kategorin av expressivt dödligt våld är fall där
gärningspersonen begår brottet under inflytande av en psykisk sjukdom. Drygt tio procent av det dödliga våldet mellan år 1990 och 2010
tillhör denna kategori. Sexualmord och dödligt våld med hatbrottsmotiv är mycket sällsynta.
Beskrivande forskning om mord i andra länder delar ibland in brotten i sex olika kategorier som motsvarar en sammanvägning av motiv
och relationer (Brå 2011a). Resultaten från Brås studier av dödligt våld
har också kodats efter en sådan indelning (figur 6).
Resultaten visar att det har skett förändringar över tid. Det instrumentella dödliga våldet inom ramen för annan brottslig verksamhet
har ökat andelsmässigt och de expressiva fallen har minskat sin andel. Mellan perioderna 1990–1995 och 2005–2010 minskade andelen
spontanbråk och dispyter med nära hälften. Även dödligt familj- och
partnervåld minskade andelsmässigt. Denna förändring inträffade till
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Figur 6. Antal fall av dödligt våld uppdelat på typ, åren 1990–2010. Procent.

största delen under 1990-talet sedan 2000-talets inledning har andelarna varit mer konstanta.

Regional fördelning
Det dödliga våldet är en till antalet liten brottstyp, vilket gör de i genomsnitt 95 fall som begås årligen svåra att beskriva geografiskt. Det
finns flera län som genomgående har ett mycket litet antal fall och i
andra fluktuerar nivåerna från år till år. Av det skälet görs här en kortare redovisning av utvecklingen för dels storstadslänen Stockholm,
Västra Götaland och Skåne sammantaget, dels övriga län tillsammans.
Storstadslänen rymmer omkring hälften av Sveriges befolkning och
i genomsnitt 53 procent av alla fall av dödligt våld sker också i storstadslänen. Emellertid har det skett vissa förändringar över tid. Figur 7
visar att den minskande trend som det dödliga våldet totalt visar inte
gäller för storstadslänen. Under 1990-talets första hälft minskade dessa
brott i storstadslänen, men ökade sedan igen fram till år 2004. Under
samma period minskade övriga län mer kontinuerligt med en viss stabilisering under början av 2000-talet. Sedan 2004 har antalet fall i de
övriga länen minskat medan storstadslänen har visat kraftiga fluktuationer kring en relativt stabil nivå.
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

51

Dödligt våld

Storstadslän

Övriga län

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
Figur 7. Antal fall av dödligt våld som skett i storstadslänen jämfört med övriga
landet, åren 1990–2010.

I många fall finns det skillnader i omständigheterna kring brotten
beroende på om de begåtts i ett storstadslän eller inte. I storstadslänen sker en större andel fall där de inblandade inte känner varandra
medan andelen fall av dödligt våld som begås inom familjen är högre i övriga landet. Det är vanligare att dödandet sker i kombination
med annan brottslighet i storstadslänen än i övriga län (13 procent
respektive 8 procent). Däremot är förekomst av psykisk sjukdom vanligare utanför storstadslänen. Vidare är de inblandade något yngre i
storstadslänen och skjutvapen något vanligare än i övriga landet. Dessutom är andelen uppklarade fall i genomsnitt påtagligt högre utanför
storstadslänen (89 mot 76 procent) och skillnaden har ökat över tid.

Internationell utblick
I ett internationellt perspektiv ligger nivån på det dödliga våldet i europeiska länder lågt jämfört med länder i Afrika samt Nord- och Sydamerika (Newman 1999; heuni 2010). Sverige är ett av de länder som
har den lägsta nivån av dödligt våld i Europa (Westfelt 2001; Brå 2008b,
2011b). Generellt sett är det dödliga våldet mer frekvent i öst- jämfört
med västeuropeiska länder samtidigt som variationen mellan länderna är större i Östeuropa.
Komparativa studier har visat att efterkrigstidens ökning av dödligt våld avstannat och sedan minskat runt år 1990 i flertalet europe-
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Figur 8. Mord och dråp enligt dödsorsaksstatistik i åtta europeiska länder åren
1990–2010. Indexerade medelvärdesserier per 100 000 invånare. 1=1990.

iska länder (Brå 2011b; Tseloni m.fl. 2010; Westfelt 2001; Brå 2008b;
von Hofer m.fl. 2012). I en nyligen publicerad analys av internationell
mordstatistik (polis- och dödsorsaksstatistik) har man delat in enstaka
länder i olika kluster och jämfört nivå och utveckling i dessa från år
1990 till 2008 (Marshall och Summers 2012). Ett huvudresultat är att
i princip samtliga 28 europeiska länder som inkluderats visar minskande trender i de jämförelser som gjorts. Resultaten visar också att
klustret med de baltiska länderna och det som kallas cee (Central Eastern Europe), ligger på en högre men minskande nivå jämfört med
kluster som Nordeuropa, Västeuropa och länder runt Medelhavet.
En jämförelse av dödsorsaksstatistiken i Sverige och sju andra europeiska länder visar också att förekomsten av mord och dråp minskar.18
Figur 8 visar den relativa utvecklingen i Sverige jämfört med en medelvärdesserie för Norge, Finland och Danmark (nord3) samt en medelvärdesserie för England, Tyskland, Holland och Frankrike (euro4).
Indexeringen gör det lättare att jämföra trender som ligger på skilda nivåer. Utöver att trenden är minskande framgår också att denna
18

Materialet har sammanställts i olika projekt. Den senaste uppdateringen för de
nordiska länderna gjordes i samband med rapporten Nordic Criminal Statistics
1950–2010 (von Hofer m.fl. 2012). En stor del av data för de utomnordiska
länderna sammanställdes i samband med ett underlag till Riksrevisionens rapport
Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet
(Riksrevisionen 2011).
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minskning skett i ungefär samma takt i Sverige som i andra länder i
Norden och Europa.
Finland har länge haft en klart högre nivå av mord och dråp än de
andra nordiska länderna (von Hofer m.fl. 2012; Brå 2011b). Mellan 1990
och 2010 hade Finland i genomsnitt 2,6 fall av mord och dråp medan
euro4 hade 0,9 och Sverige 1,1. Trots denna högre nivå kan det konstateras att utvecklingen av mord och dråp i Finland följer samma (minskande) trend som många andra nordiska och europeiska länder. Av de
fyra utomnordiska länderna avviker endast England och Wales något,
med en mer oförändrad nivå över perioden.
En första rapport med resultat från the European Homicide Monitor (EHM) jämför detaljerade uppgifter om det dödliga våldet i Sverige med Finland och Nederländerna mellan år 2003 och 2006 (Brå
2011b). Resultaten visar att för de flesta aspekter som studeras placerar
sig Finland och Nederländerna i två motsatta positioner och Sverige
där emellan. I många fall visade de två nordiska länderna gemensamma drag. Dominansen av dödligt våld mellan personer som känner
varandra och som är alkoholrelaterat var större i de nordiska länderna. I Nederländerna begicks en större andel fall av dödligt våld i en
»kriminell miljö« (Brå 2011b). Majoriteten av brotten i Sverige begås i
bostäder, medan det i Nederländerna är ungefär lika vanligt att brotten begås i bostäder som att de inte gör det. Det finns även nationella
skillnader när det gäller våldsmetoder vid dödligt våld. I Sverige och
Finland liksom i vissa nordiska och västeuropeiska länder finns en dominans av knivvåld medan det i länder som Nederländerna, Kanada
och USA är skjutvapen som dominerar.

Offer och gärningspersoner
Kön
När det gäller könsfördelningen vid dödligt våld är både gärningspersoner och offer till största delen män. Totalt utgör männen 90 procent
av gärningspersonerna och omkring två tredjedelar av offren.
Minskningen av det dödliga våldet under 1990-talet gällde framför
allt manliga offer, medan minskningen från 2005 utgörs av kvinnliga
offer. Andelen manliga och kvinnliga gärningspersoner är dock i stort
sett konstant över perioden.
MÄN OCH KVINNOR SOM GÄRNINGSPERSONER

Det finns flera stora skillnader mellan det dödliga våldet som begås av
kvinnliga respektive manliga gärningspersoner. Kvinnors dödliga våld
är starkt koncentrerat till familjen. I 80 procent av fallen var offret en
familjemedlem, och då relativt ofta en man med vilken kvinnan hade
en nära relation. Men även barn under 15 år utgjorde en stor del av
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offren där gärningspersonen var kvinna (30 procent). När en kvinna
dödar är offret mycket sällan en för henne helt obekant person. Under
hela undersökningsperioden (1990–2010) fanns det inte något fall av
sexualmord, hedersmord eller dödligt våld med hatbrottsmotiv där en
kvinnlig gärningsperson dömdes för brottet.
De manliga gärningspersonernas dödliga våld är i nära hälften av
fallen (48 procent) riktat mot en bekant utanför familjen. I dryga 20
procent av fallen är offret en kvinna som männen har haft en nära relation till, och fem procent av fallen är riktade mot barn under 15 år.
De begår en större andel av brotten på allmänna platser jämfört med
de kvinnliga gärningspersonerna (20 procent jämfört med 5 procent).
När det gäller alkoholpåverkan och alkoholmissbruk är fördelningen nära nog densamma för de manliga som för de kvinnliga gärningspersonerna. Däremot visar materialet också att en ungefär dubbelt så
hög andel av de manliga som de kvinnliga gärningspersonerna har ett
narkotikamissbruk.
MÄN OCH KVINNOR SOM OFFER

Stora skillnader finns också när man jämför kvinnor och män som
offer. Kvinnliga offer dödas i nära 80 procent av fallen inom familjen, motsvarande siffra för män är 20 procent. I hälften av fallen med
kvinnliga offer är gärningspersonen en man med vilken offret hade
haft en nära relation. Motsvarande andel för manliga offer är sex procent. Manliga offer dödas i stället oftare av en annan man som är en
nära bekant, företrädesvis i missbruks- och kriminella kretsar. Det är
dessutom betydligt vanligare att de manliga offren är alkoholpåverkade, alkoholmissbrukare eller narkotikamissbrukare.

Åldersfördelning
Det finns ganska stora skillnader i åldersfördelningen bland de inblandade vid dödligt våld. Gärningspersonerna tenderar att vara yngre än
brottsoffren (figur 9). Medianåldern under åren 1990–2010 var 33 år för
gärningspersonerna och 38 år för offren, något som inte har förändrats
nämnvärt över tid.
En uppmärksammad grupp bland gärningspersonerna är ungdomar.
I genomsnitt har knappt 8 fall där gärningspersonen var mellan 15–19
år inträffat per år. Antalet har dock varierat ganska kraftigt mellan 1990
och 2010. Sett till perioden som helhet har denna ålderskategori varken ökat antals- eller andelsmässigt. Även annan forskning visar att det
dödliga ungdomsvåldet hållit sig på en oförändrad nivå (Granath 2007).
Dödligt våld som begås av ungdomar inträffar till stor del på allmän
plats och under helgkvällar. Våldet sker vidare relativt ofta med kniv eller genom misshandel mellan personer som är obekanta med varandra.
Gärningspersonens ålder samvarierar med vilken relation denne
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Figur 9. Åldersfördelning för offer och gärningspersoner vid dödligt våld, åren
1990–2010. Genomsnittliga andelar (procent).

har till offret. Ju yngre gärningspersonerna är desto vanligare är det att
brotten sker utanför familjen. Bland gärningspersonerna i åldern 15–19
år har endast drygt 20 procent av det dödliga våldet begåtts inom familjen och 30 procent mot en obekant person.19 Det hänger samman
med att personer i den åldern oftare än vuxna tillbringar sin tid på allmänna platser, särskilt på kvällar och på helger. När gärningspersonerna är 40 år eller äldre begås i stället 57 procent av fallen av dödligt våld
mot en familjemedlem och endast 4 procent mot en obekant person.

Alkohol- och narkotikaförekomst20
Både svensk och internationell forskning om dödligt våld visar att en
stor andel av de inblandade har varit påverkade av alkohol vid tiden
för brottet (till exempel Bye 2012; Lenke 1990).
Under perioden 1990–2010 var i genomsnitt 52 procent av gärningspersonerna och 44 procent av offren påverkade av alkohol. En stor
andel av de inblandade personerna är också att beteckna som alkoholmissbrukare: gärningspersoner i nära hälften av fallen och offren

19

20
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Av de totalt 9 fallen mellan 1990 och 2010 där gärningspersonerna mellan 15
och 19 år är flickor är fördelningen annorlunda. Bland dessa drabbar över hälften
av fallen någon i släkt eller familj.
Bortfallsnivåerna i dessa variabler är relativt stora. Detta innebär att resultaten är
förknippade med viss osäkerhet. Bedömningen är att årliga fluktuationer inte ska
övertolkas men att slutsatser av mer generell karaktär är möjliga att dra.
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Figur 10. Andel gärningspersoner och offer som var påverkade av alkohol eller
narkotika vid brottstillfället åren 1990–2010. Procent.

i nära 40 procent av fallen.21 Andelen alkoholpåverkade gärningspersoner och offer har minskat över tid (figur 10). Under de inledande sex
åren på 1990-talet var i genomsnitt 60 procent av gärningspersonerna
påverkade. Åren 2005–2010 hade motsvarande genomsnitt sjunkit till
45 procent.
Under åren 1990–2010 bedömdes 29 procent av gärningspersonerna
vara narkotikamissbrukare och 17 procent vara narkotikapåverkade vid
brottets genomförande. Det är mindre vanligt att offren var narkotikamissbrukare eller narkotikapåverkade (14 respektive 8 procent). Andelen narkotikapåverkade gärningspersoner har ökat från i genomsnitt
12 procent under 1990-talets första hälft till 21 procent åren 2005–2010.
Andelen alkoholpåverkade offer och gärningspersoner har således
minskat samtidigt som andelen narkotikapåverkade offer och speciellt
gärningspersoner har ökat (figur 10). Det kan konstateras att det fortfarande är betydligt vanligare att de inblandade vid dödligt våld är alkoholpåverkade eller alkoholmissbrukare än att de är narkotikamissbrukare eller narkotikapåverkade, men skillnaden har successivt minskat.
21

Bedömningen har gjorts med utgångspunkt i det tillgängliga materialet, det vill
säga i huvudsak anmälan, domen, förundersökningsprotokollet och/eller det
rättspsykiatriska utlåtandet. Andelarna avser fall där det med viss eller stor säkerhet framgår att offret/gärningspersonen är känd som alkoholmissbrukare eller för
att ha alkoholproblem.
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Socioekonomisk status22
De personer som är inblandade i det dödliga våldet tillhör i stor utsträckning de lägsta skikten i samhället socialt sett (figur 11).
Nära 60 procent av gärningspersonerna och en tredjedel av offren i
de studerade fallen var antingen arbetslösa eller förtidspensionerade.
Denna stora andel marginaliserade personer hänger samman med den
i dessa sammanhang vanliga förekomsten av missbruk. Dryga 70 procent av de gärningspersoner som i materialet bedömts som alkoholmissbrukare var antingen arbetslösa eller förtidspensionärer.
När det gäller socioekonomisk status är det dödliga våldet ofta ett
inomgruppsrelaterat fenomen. Med detta menas att gärningspersoner
som tillhör en viss grupp i stor utsträckning dödar ett offer med samma status. Tendensen är starkast för den mest marginaliserade grup-
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Figur 11. Socioekonomisk status hos gärningspersoner och offer vid dödligt våld,
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Det ska noteras att uppgifterna i detta avsnitt är behäftade med ett ganska stort
bortfall. I syfte att ge en så representativ bild som möjligt har de enstaka år med
högre bortfall än 50 procent uteslutits ur analysen. Av de ursprungligen 21 åren
(1990–2010) återstår 18 för gärningspersoner och 16 för offer som underlag i
figur 10. Det genomsnittliga bortfallet för de år som användes blev 29 procent
avseende gärningspersoners socioekonomiska status och 35 procent för offers.
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pen; de arbetslösa gärningspersonerna har i drygt 65 procent av fallen
dödat en person som också är arbetslös. Även gruppen förtidspensionärer och de som klassificerats som arbetarklass har en hög andel sådant inomgruppsrelaterat våld (cirka 40 procent). Lägst är andelen för
gruppen gärningspersoner från medelklass där knappt 20 procent av
våldet riktats mot ett offer med samma socioekonomiska status.

Tidigare kriminell belastning hos gärningspersonen
I genomsnitt är drygt 70 procent av gärningspersonerna vid dödligt
våld kriminellt belastade sedan tidigare. Kriminellt belastade gärningspersoner är särskilt vanliga vid det våld som begås mellan bekanta utanför familjen. Några förändringar i detta avseende har inte skett
under den undersökta perioden.

Psykisk sjukdom eller störning hos gärningspersonerna
Det är ganska vanligt att de som begår dödligt våld har någon form av
psykisk sjukdom eller psykisk störning. För att domstolen ska kunna
avgöra om en gärningsperson ska dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård, kan man enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning besluta om en sådan. Den syftar till att få reda på om gärningspersonen lider av en så kallad allvarlig psykisk störning, vilket är
en förutsättning för att påföljden ska kunna bli rättspsykiatrisk vård.
Under perioden 1990–2010 beslutades det om rättspsykiatrisk undersökning (rpu) vid i genomsnitt tre femtedelar av fallen. För en femtedel av fallen beslutades i stället om en liten sinnesundersökning, en så
kallad § 7-undersökning.23
Resultaten visar att av de gärningspersoner som genomgick rpu fick
flertalet (83 procent) minst en psykiatrisk diagnos.24 Denna höga nivå
stämmer väl överens med det som framkommer i annan forskning (till
exempel Fazel och Grann 2004). En psykiatrisk diagnos till följd av
en rättspsykiatrisk undersökning betyder inte nödvändigtvis att gärningspersonen därmed kommer att dömas till rättspsykiatrisk vård.
Det kan bara ske om gärningspersonen bedöms ha en »allvarlig psykisk störning« i lagens mening (se nästa avsnitt).25

23
24

25

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.
Materialet är i ungefär hälften av åren 1990–2010 behäftat med ett stort bortfall när det gäller uppgifter om vilka gärningspersoner som diagnostiserats som
psykiskt sjuka eller störda. Resultaten gäller därför, efter exkludering av dessa år,
i första hand situationen på 1990-talet och några år på 2000-talet. Det sammanlagda bortfallet för de 10 år beräkningen är gjord på är 23 procent.
Se också 31 kap. 3 § BrB och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

59

Dödligt våld

Hantering i rättsväsendet
Uppklaring
Det dödliga våldet är en av de brottstyper som har den högsta uppklaringsnivån. Endast brott där gärningspersonen vanligen tas på bar gärning, så kallade spanings- eller ingripandebrott (till exempel narkotikabrott och rattfylleri), har en lika hög andel uppklarade fall (Brå 1994,
2006). En trolig förklaring till den höga uppklaringsnivån vid dödligt
våld är att de inblandade i en majoritet av fallen känner varandra och
att polisen därmed relativt enkelt kan klara upp brottet. En annan förklaring är att det dödliga våldet ges prioritet i polisens utredningsarbete. Dessa brott utreds alltid även om misstänkt gärningsperson saknas,
något som inte är fallet för många andra brottstyper.
Med uppklarade fall menas här sådana fall där något av följande alternativ är aktuella:
a) gärningspersonen har kunnat lagföras
b) det har kunnat fastställas att en viss person begått brottet och
denne har sedan avlidit (på grund av självmord, naturliga orsaker,
överdos eller dylikt).
c) den kända gärningspersonen har inte kunnat gripas (befinner sig
utomlands).
d) den kända gärningspersonen är under 15 år.
Sedan år 1990 har i genomsnitt 84 procent av det dödliga våldet
klarats upp enligt definitionen ovan. Trenden för andelen uppklarade
fall av dödligt våld var svagt nedåtgående för Sverige som helhet fram
till mitten av 2000-talets första decennium. En förklaring till minskningen är att andelen typiskt svåruppklarade fall av dödligt våld har
blivit fler till exempel fall inom ramen för kriminella konflikter. Det
kan dock inte förklara hela förändringen och inte heller den uppgång
som kunnat skönjas efter det (Brå 2011a; RPS 2012).

Lagföringar vid dödligt våld
BROTTSRUBRICERINGAR

Vid lagföring för dödligt våld används framförallt tre brottsrubriceringar. Dessa är mord och dråp, samt vållande till annans död. Mord
och dråp avser olika grader av uppsåtligt dödande, medan rubriceringarna vållande eller grovt vållande till annans död (i kombination med
misshandel eller grov misshandel) gäller icke uppsåtligt dödande. De
gärningspersoner som lagförs för dödligt våld döms i högst utsträckning för mord (figur 11). Detta förhållande har dock förändrats över
tid. I början på 1990-talet dömdes mindre än hälften av de lagförda
gärningspersonerna för mord, att jämföra med omkring tre fjärdedelar perioden 2005–2010. Ökningen av andelen lagföringar för mord i
förhållande till dråp och vållande till annans död sammanfaller under 1990-talet med en minskad andel fall av expressiva motiv (familje-
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Figur 12. Andelen fall av dödligt våld fördelat på brottsrubricering vid lagföring
åren 1990–2010. Procent.

och partnervåld, spontanbråk samt dispyter) samtidigt som andelen
dödligt våld vid kriminella konflikter ökar. Ökningen av andelen lagföringar för mord är ett resultat av förändrade bedömningar av det
dödliga våldet, men kan också bero på att själva brotten har ändrat
karaktär.

Påföljder
Utvecklingen av påföljderna för mord och dråp sedan 1975 och framåt
visar en tydlig trend mot en större andel fängelsedömda i förhållande
till rättspsykiatrisk vård och andra påföljder (figur 13).
Parallellt med denna utveckling har andelen gärningspersoner som
döms till livstids fängelse för mord26 ökat fram till mitten av 2000-talets första decennium. På längre sikt har andelen livstidsdomar således
ökat, men från år 2007 har den istället minskat tydligt. Ökningen dessförinnan berodde dels på att allt fler förövare av dödligt våld dömdes
till den strängare rubriceringen mord, dels att allt färre av de morddömda dömdes till rättspsykiatrisk vård. Den relativt kraftiga minskningen de senaste åren hänger sannolikt samman med de förändringar i lagstiftningen som genomförts, vilka innebär att straffskalan för
26

Det är enbart mord (men inte dråp) som har livstids fängelse i straffskalan.
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Figur 13. Andelen gärningspersoner lagförda för mord och dråp (inklusive försök) som
fått olika typer av påföljder, åren 1975–2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.

mord har utvidgats så att fängelsestraffet nu kan tidsbestämmas mellan 10 och 18 år, till skillnad från det tidigare maxstraffet på 10 år (prop.
2008/09:118). Högsta domstolen har också i en prejudicerande dom slagit fast att livstidsstraff bör förbehållas de allvarligaste fallen. Statistiken tyder på att det sedan dess har skett en viss omfördelning av lag
föringar från livstidsdomar till tidsbestämda (långa) straff.
Ökningen på längre sikt innebär också att de faktiska strafftiderna
har ökat. Sedan 1990-talet har nämligen livstidsstraffets faktiska längd
och reglerna för villkorlig frigivning ändrats. Före 1990-talet fanns det
en praxis som innebar att livstidsstraffet omvandlades till 14–16 års
fängelse med villkorlig frigivning efter halva strafftiden. Sedan början av 1990-talet har denna praxis förändrats till mellan 18 och 25 års
fängelse, med enstaka undantag för ännu längre straff (sou 2002:26;
sou 2007:90). År 1999 ändrades också reglerna för villkorlig frigivning,
vilket innebär att man nu tillämpar frigivning efter två tredjedelar av
strafftiden. Sedan år 2006 kan livstidsdömda personer ansöka om omvandling av sina livstidsstraff efter att ha avtjänat tio år (tidigare kunde
de livstidsdömda endast få tidsbestämda straff genom nåd av regeringen). Omvandlingen får inte innebära ett kortare straff än det tidsbestämda maxstraffet på 18 år (prop. 2005/06:35).
En annan viktig förändring i påföljdsvalen är att rättspsykiatrisk
vård döms ut alltmer sällan vid dödligt våld (se figur 12). Detta trots
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att den övervägande delen av de personer som begår dödligt våld har
någon form av psykisk sjukdom eller psykisk störning (Brå 2008a).
På 1970-talet dömdes omkring 70 procent av de lagförda för mord
och dråp (inklusive försök till dessa brott) till motsvarande rättspsykiatrisk vård och således endast omkring 30 procent till fängelse. Sedan
början av 1990-talet är förhållandet i stort sett det omvända. Denna
påtagliga förändring har sin bakgrund i två statliga utredningar (sou
1977:23; sou 1984:64) som låg till grund för den nya lag (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård som trädde i kraft år 1992. Utredningarna föreslog bland annat att en mindre andel än tidigare av de psykiskt störda
lagöverträdarna skulle dömas till rättspsykiatrisk vård (tidigare sluten
psykiatrisk vård). Dessa förändringar i rättsväsendets syn har i särskilt
hög grad påverkat påföljdsutvecklingen för dömda för dödligt våld
(Rying 2000).

Brottsförebyggande åtgärder
Eftersom dödligt våld är en liten brottstyp är det mycket svårt att hitta
strategier för att förebygga dessa brott. De sker ofta i bostadsmiljön,
mellan personer som känner varandra och i stor utsträckning utan
vittnen, vilket sammantaget gör att möjligheterna till insyn och ingripande i det akuta skedet är små. Samtidigt är dödligt våld det allvarligaste brottet vi känner. Därför är det trots svårigheterna viktigt att
arbeta mot faktorer som ökar risken för dödligt våld.
Några övergripande aspekter att ta hänsyn till är den frekventa förekomsten av alkoholmissbruk, den stora andelen psykiskt sjuka gärningspersoner och det i övrigt stora sociala utanförskapet hos personer som begår brotten. Social brottsprevention i form av insatser för
att förbättra psykiskt sjuka och marginaliserade personers livssituation kan liksom insatser som minskar alkoholkonsumtion och riskabla konsumtionsmönster motverka det grövsta våldet i samhället.
Omkring hälften av minskningen av det fullbordade dödliga våldet
gäller fall där barn under 15 år är offer. I tidigare studier har man relaterat denna positiva utveckling till samhälleliga insatser som inneburit
ett ökat stöd till ensamstående mödrar och psykiskt störda föräldrar
(Brå 2011a).
Framsteg inom sjukvården har under lång tid förts fram som en delförklaring till det sjunkande antalet offer för dödligt våld (Harris m.fl.
2002; Sveri 1974). Ökade medicinska kunskaper om våldsskador samt
en snabbare och bättre akutsjukvård skulle enligt denna hypotes kunna innebära att fler våldsoffer räddas i dag än tidigare. Flera svenska
studier av bland annat sjukvårdsdata indikerar dock att utrymmet för
en sådan effekt är ganska litet (Estrada 2005; Granath 2007, 2008). I en
aktuell rapport om det dödliga våldets utveckling i Sverige framhålls
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också att det är mycket komplicerat att dra slutsatser om en förbättrad
sjukvårds eventuella effekt på det dödliga våldet. Rapportens slutsats
är dock att det »…inte ska uteslutas att akutvården haft betydelse tillsammans med andra faktorer.« (Brå 2011a, sid. 50–51).
En annan möjlig förklaringsfaktor är förändringar i alkoholkonsumtionen. Det har ju i många studier visats att det finns ett nära samband mellan alkoholkonsumtion och dödligt våld, både på samhällsnivå och på individnivå (Bye 2012; Lenke 1990). Även här är det svårt
att dra några säkra slutsatser. Men forskningen visar att alkoholkonsumtionen överlag har minskat i Sverige (Brå 2011a). Det gäller också
den typ av alkoholkonsumtion som visat nära samband med dödligt
våld, det vill säga risk- och intensivkonsumtion av framförallt sprit.
Något som särskilt uppmärksammats under senare år är dödligt
våld i nära relationer. Det har tidigare berörts i detta kapitel och Brå
har också gjort specialstudier om detta (se till exempel Brå 2007b,
2001). Som ett led i att förebygga denna typ av våld genomförs sedan
den 1 januari 2012 så kallade dödsfallsutredningar. De görs när en person avlidit till följd av våld från en närstående och när det finns anledning att anta att dödsfallet har samband med något som har inneburit
att offret varit i behov av skydd eller stöd och hjälp för att förändra
sin situation (Socialdepartementet 2011). Sedan år 2008 görs sådana
utredningar när barn avlider till följd av brott (lag (2007:606) om utredningar avseende vissa dödsfall). Socialstyrelsen, som utför utredningarna, lyfter i en rapport fram en mängd generella brister hos olika
myndigheter, baserat på utredningar av 19 dödsfall där barn avlidit till
följd av brott (Socialstyrelsen 2012). Bristerna kan bestå i att inte uppmärksamma utsatta barn, inte utreda när man misstänker att barn far
illa eller att sociala myndigheter inte meddelar varandra när en familj
med stöd- eller skyddsbehov flyttar. Syftet är att få kunskaper om orsaker till att dessa brott begås som kan fungera som ett underlag i arbetet
för att skydda, stödja och hjälpa dem som utsatts och på så sätt minska
risken för att något liknande händer igen.
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MISSHANDEL
Sven Granath

Sammanfattning
Årligen drabbas omkring 2–3 procent av Sveriges befolkning
av någon form av misshandel, enligt de större offerundersökningarna. Totalt sett har det under 2000-talet vare sig skett någon minskning eller ökning av andelen utsatta för misshandel.
Mellan 2 000 och 3 000 personer skrivs varje år in på sjukhusens
slutenvårdsavdelningar för skador orsakade av misshandel eller
ännu grövre våldsbrott. Trots stabila nivåer av misshandel enligt offerundersökningar och sjukhusdata de senaste 15–20 åren,
har antalet anmälningar om misshandel ökat kraftigt. Viktiga
förklaringar till det är enligt forskningen nya arbetssätt och rutiner inom polisen, samt en allmänt ökad uppmärksamhet på,
och en minskad tolerans mot, våldsbrott. Trots att alltfler misshandelsbrott anmäls är dock mörkertalet för brotten fortfarande högt.
En stor del av all misshandel är alkoholrelaterad och sker på allmän plats, ofta mellan personer som är tidigare obekanta med
varandra. Både offer och gärningspersoner vid de händelserna
är vanligen unga män. Andra vanliga typer av misshandel är
våld i privatbostäder mellan närstående och bekanta, där offren ofta är kvinnor, samt våld som drabbar vissa grupper i deras
yrkesutövning – exempelvis sjukvårdspersonal, taxiförare och
väktare.
Generellt sett finns en förhöjd risk att både drabbas av och att
utöva misshandel för personer från hushåll med relativt sett
små ekonomiska och sociala resurser. Några större förändringar i misshandelns fördelning på olika platser, grupper och sammanhang har inte skett de senaste åren. Det finns dock vid misshandel mellan män en tendens till att händelserna i bostäder
och på andra platser inomhus blivit färre, i takt med att alkoholkonsumtionen förändrats mot minskat starkspritdrickande
i privatbostäder till en ökad konsumtion på restauranger.
Trots att misshandel är ett prioriterat brott inom rättsväsendet är det relativt få anmälningar, omkring en femtedel, som i
slutändan leder till att någon åtalas. Brottsförebyggande arbete
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mot misshandel bedrivs dock på många plan. Bland annat har
så kallat platsbaserat polisarbete med snabba omhändertaganden av berusade personer, hög synlig polisnärvaro samt samarbete med krogar visat sig vara framgångsrikt för att minska våldet i storstädernas misshandelstäta »hot spots«. När det gäller
kvinnor som utsätts för våld i nära relationer bedriver brottsoffer- och kvinnojourer ett viktigt arbete, som också stärkts under
2000-talet.

Inledning
Misshandelsbrotten och deras utveckling har kommit att bli en alltmer
central fråga i den kriminalpolitiska debatten och i det brottspreventiva arbetet. Det gäller såväl misshandel »på gatan« mellan unga personer
och mot kvinnor i nära relationer, som händelser på arbetsplatser. Den
kriminologiska forskningen förhåller sig dock tveksam till om det totalt sett har skett några större faktiska ökningar av misshandelsbrotten
de senaste decennierna (se von Hofer 2006; Estrada 2008).
Rent juridiskt avses med misshandel alla gärningar där någon uppsåtligen »tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta
eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant
tillstånd« (3 kap. 5–6 §§ BrB). Det är alltså fråga om en mängd olika typer av handlingar; alltifrån knuffar och enstaka slag med öppen hand,
till utdragen misshandel med batonger, knivhugg, eller arrangemang
av bilolyckor som orsakat allvarliga men hos offret. Lagen skiljer också
på misshandel och grov misshandel. Av betydelse för om en misshandel är att betrakta som grov enligt 3 kap. 6 § BrB är om »gärningen var
livsfarlig eller om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada
eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller
råhet«. I praktiken kan det handla om att gärningspersonen huggit offret med kniv, upprepat sparkat ett liggande eller avsvimmat offer, eller
på uppsåtligt sätt smittat offret med en kronisk och livshotade sjukdom. Det finns också en tredje gradering av misshandel som benämns
synnerligen grov misshandel enligt 3 kap. 6 § andra stycket BrB. Då
ska beaktas om »kroppsskadan är bestående eller om gärningen har
orsakat synnerligt lidande eller om gärningsmannen har visat synner
lig hänsynslöshet«.
Straffskalan för misshandel är mycket varierad. Påföljderna kan vara
allt ifrån böter till fängelse i upp till tio år (om brottet bedömts som
synnerligen grovt). Syftet med införandet av rubriceringen synnerligen grov misshandel år 2010 var just att höja straffen för allvarliga
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våldsbrott (se prop. 2009/10:147). I övrigt har varken straffskalorna eller brottsbalkens definitioner av misshandel ändrats under 1990- och
2000-talet.
Olika typer av källor bör användas för att bedöma misshandelsbrottens omfattning och utveckling, eftersom det är mycket svårt att exakt
fastställa hur stor brottsligheten är och hur den utvecklas. Mörkertalet
är stort och relativt små förändringar i anmälningsbenägenheten och
i rättsväsendets rutiner för att ta upp anmälningar kan ha stor betydelse för hur brotten utvecklas enligt kriminalstatistiken. Vad människor definierar som misshandel, smärta och skada kan också förändras över tid och skilja sig mellan olika samhällen och mellan olika
grupper. Det gör att även stora frågeundersökningar har problem att
mäta utvecklingen och omfattningen av brotten, särskilt över längre
tid. Frågeundersökningarna kan också ha svårt att nå vissa särskilt utsatta grupper, såsom exempelvis bostadslösa, missbrukare eller personer med kriminell livsstil (Andersson 2011).

Omfattning och utveckling
Misshandel är en av de vanligaste brottstyperna
Enligt Brås Nationella trygghetsundersökning27 (ntu) utsätts ungefär
två och en halv procent av Sveriges vuxna befolkning 16–79 år för någon form av misshandel varje år. Av dessa är det något över en halv
procent som har utsatts för misshandel som är så allvarlig att den lett
till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare. Enligt ntu motsvarade det ungefär 451 000 händelser av misshandel och 184 000 utsatta personer i befolkningen år 2011. Misshandel är därmed ett vanligare brott att utsättas för än rån, sexualbrott eller bostadsinbrott, men
mindre vanligt än hot, bedrägeri eller cykelstöld. I Statistiska centralbyråns (scb) undersökningar av levnadsförhållanden28 (ulf) i Sverige
åren 2009–2010 uppger en ungefär lika stor del av befolkningen som i
ntu att de utsatts för misshandel det senaste året (omkring 3 procent).
I Brås skolundersökning om brott bland niondeklassare29 (sub) uppger 16,5 procent att de utsatts för lindrigare misshandel och 4,5 procent
att de utsatts för grövre misshandel.

27

28

29

För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
För mer information om ULF, se Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/
SILC) 2011 (SCB 2012) samt SCB:s portal för undersökningen: http://www.
scb.se/LE0101.
För mer information om SUB, se Brott bland ungdomar i årskurs nio – Resultat
från Skolundersökningen om brott åren 1995–2008 (Brå 2010a) samt Skolundersökningen om brott 1995–2008 (Brå 2010b).
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Enligt Socialstyrelsens patientregister30 skrivs varje år mellan 2 000
och 3 000 personer in på sjukhus på grund av skador orsakade genom
misshandel, eller ännu grövre våldsbrott. Det handlar då ofta om relativt allvarliga skador, eftersom de inneburit att patienten fått en sängplats på en avdelning och inte bara omhändertagits av öppen- eller
akutvården. Upp till en tredjedels promille av Sveriges befolkning drabbas alltså varje år av så allvarliga misshandelsbrott att de krävt kvalificerad sjukvård under en viss tid. Över hälften av fallen gäller frakturer eller hjärnskakningar, och drygt 10 procent gäller kniv- eller skottskador.
Misshandel är också ett av de enskilt vanligaste brotten i kriminalstatistiken. År 2011 anmäldes cirka 89 500 misshandelsbrott (inklusive
grov misshandel), vilket utgjorde drygt sex procent av alla anmälda
brott det året. Trots att de anmälda misshandelsbrotten är många till
antalet, motsvarar de dock långt ifrån den nivå på utsattheten som
ntu och ulf visar. Även om det bakom vart och ett av anmälningarna
skulle finnas ett unikt brottsoffer, innebär det ändå inte ens hälften så
många drabbade i befolkningen (över 15 år) som de som framkommer
enligt ntu. Det finns alltså ett stort mörkertal bakom den anmälda
misshandelsbrottsligheten.

Totalt sett relativt oförändrade nivåer av utsatthet under
2000-talet
Den totala andelen utsatta för misshandel i Sverige har enligt de stora
självrapportundersökningarna varit tämligen konstant i Sverige under
2000-talet. Det går inte att urskilja någon trend mot vare sig en minskad eller ökad utsatthet. Enligt ULF, där det finns längre tidsserier att
tillgå, är utsattheten för våld på 2000-talet relativt likartad även jämfört med 1990-talet (se figur 1). De stabila nivåerna gäller såväl mäns
som kvinnors utsatthet. Undersökningarna visar också att även utsattheten för allvarligare våld31 är relativt oförändrad över tid.
Enligt både ntu och ulf var utsattheten för misshandel något högre år 2006 än under både de tidigare och de efterföljande åren. Den
högre nivån syns också ifråga om andelen som uppger sig ha utsatts
för allvarligare våld i ntu och ulf. Även när det gäller data över antalet patienter vårdade inom den slutna sjukvården för våldsskador syns
en topp (se figur 2). Möjligen skedde det alltså en tillfällig vålds- och
misshandelsökning i mitten av 2000-talets första decennium som sedan följdes av en minskning och därmed en tillbakagång till det tidiga
2000-talets och 1990-talets nivåer.32
30
31

32
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http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret
I NTU tillfrågas de utsatta om de drabbats av misshandel »så allvarlig att den
ledde till kroppsskada« och i ULF om utsatthet för »något våld med kroppskada«.
En tillfällig uppgång skedde också åren 1993–1994, både enligt ULF och enligt
uppgifterna från slutenvården. Orsakerna till den uppgången är dock oklara.
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Figur 1. Andel utsatta för misshandel åren 2005–2011, samt andel utsatta för
något våld åren 1990–2011.33 Procent. Källor: NTU och ULF.

Slutenvårdsuppgifterna, liksom ntu och ulf, uppvisar år 2010 en
av de lägsta nivåerna av utsatthet för våldshandlingar de senaste 20
åren. I slutenvårdsdatan ökade dock antalet vårdade för skottskador
kraftigt år 2010. Totalt uppgick då antalet vårdade inom slutenvården
för sådana skador till 51 personer, vilket är det högsta antalet på 30
år. Samtidigt visar också Socialstyrelsens dödsorsaksstatistik för åren
2009–2010 att antalet dödade med skjutvapen då var fler än genomsnittet under de tidigare åren på 2000-talet.34 Om det är en indikation
på att skjutvapenvåld är på väg att öka i samhället är dock för tidigt
att dra några slutsatser om. Det handlar om låga tal där variationerna
mellan enskilda år kan vara stora. Sammantaget är det angeläget att
följa utvecklingen av antalet vårdade för skottskador orsakade av annan under kommande år.
33

34

Data från ULF är från och med år 2006 korrigerade med hänsyn till den nya insamlingsmetod som SCB införde detta år.
Totalt 40 personer avled till följd av avsiktligt övergrepp genom skjutvapen åren
2009–2010. Motsvarande under tidigare tvåårsperioder åren 2001–2008 var i
genomsnitt 31 personer.
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Våldsskadade totalt (per 500 000 invånare)
Knivskadade (per 1 miljon invånare)
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Figur 2. Antal personer per 500 000 invånare i Sverige vårdade inom sluten
sjukvård med orsaksdiagnosen »övergrepp av annan« (våldsskador) totalt och särredovisat efter de som vårdats för kniv- respektive skottskador, åren 1990–2010.
(Observera att skalorna är olika för de olika serierna så att de bättre ryms i samma
figur.) Källa: Socialstyrelsens patientregister.

Antalet anmälningar om misshandel har ökat kraftigt
Samtidigt som andelen i befolkningen som vårdats för eller uppger att
de utsatts för misshandel är relativt konstant, har anmälningar avseende misshandelsbrott ökat kraftigt (se figur 3). Ökningen har pågått
under i princip hela 1990- och 2000-talet och gäller även de senaste
åren. År 2011 anmäldes närmare 90 000 misshandelsbrott. Mot bakgrund av att ingen av de andra indikatorerna (sjukvårdsdata, ntu och
ulf) visar ett ökat antal utsatta för misshandel, är det inte rimligt att
tolka ökningen av anmälningar som en faktisk ökning av misshandelsbrottsligheten. Det tycks heller inte vara fråga om att de som utsätts
blir utsatta vid alltfler tillfällen. Exempelvis rapporterar de utsatta i
ntu inte ett i genomsnitt ökat antal händelser per person de senaste
åren (Brå 2012a).
Istället får ökningarna av anmälningar avseende misshandel tolkas
som i första hand ett utslag av en minskad tolerans för och ökad uppmärksamhet på våldsbrott. Den utvecklingen tycks gälla såväl privatpersoner som institutioner såsom skola, polis och sjukvård. ntu visar exempelvis att andelen män och kvinnor som uppger att de vid
utsatthet för misshandel rapporterat händelsen till polisen totalt sett
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har ökat under perioden 2006–2011 (se tabell 1, sid. 77). När det gäller
arbetslivet konstaterar Wikman (2012) att de fackliga organisationernas krav på straffrättsliga reaktioner på våldshändelser hela tiden har
höjts de senaste decennierna. En närliggande förklaring är också att
nya rutiner och arbetssätt inom polisen bidragit till en ökning av antalet anmälningar. Enligt tidigare kartläggningar kan en ökad så kallad
upptagningsbenägenhet hos polisen förklara 40 procent av ökningen
av anmälda misshandelsbrott med obekant gärningsperson mellan år
2001 och år 2007 (Brå 2009a).

Troligen en faktisk, tillfällig ökning av misshandel
2005–2007
Bakom vissa år då ökningen av anmälningar av misshandel varit särskilt kraftig kan det dock ligga en faktisk ökning av brotten. Som tidigare nämnts sticker åren 2005–2007 ut med något högre nivåer av
utsatthet för våld i ntu, ulf samt i sjukvårdsdata. Under de åren är
också ökningstakten på misshandelsanmälningarna högre än både
innan och efter (se figur 3). Sannolikt speglar därför de särskilt kraftiga ökningarna av misshandelsanmälningarna som skedde då till viss
del också faktiska, tillfälliga ökningar av våldsbrott dessa år. En »ungdomsboom« (ovanligt många tonåringar i befolkningen) de åren och

Antal anmälda misshandelsbrott totalt
Mot kvinnor 15+ år

Mot barn 0–14 år
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Figur 3. Antal anmälda misshandelsbrott i Sverige totalt och uppdelat på misshandel mot kvinnor 15 år eller äldre samt mot barn 0–14 år, åren 1975–2011
respektive åren 1981–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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ett högt deltagande i nöjeslivet genom högkonjunkturen som rådde
då är tänkbara förklaringar utifrån tidigare forskning (Sarnecki 1995;
Scorcu och Cellini 1998; Estrada och Granath 2008). Till stöd för de
tolkningarna visar en närmare granskning av kriminalstatistiken att
det främst var misshandelsbrotten utomhus som ökade kraftigt dessa
år. Just de misshandelsbrotten kan antas att särskilt påverkas av stora
ungdomskullar och av ett ökat deltagande i nöjesliv.

Svårt bedöma utvecklingen av misshandel mot barn
Misshandel som föräldrar utsätter sina barn för minskade enligt självdeklarationsundersökningar betydligt under 1980- och 1990-talet (se
Brå 2011d; Jansson m.fl. 2011). År 2011 hade dock andelen föräldrar som
i frågeundersökningar uppgav att de »slagit eller klappat till« sitt barn
ökat med en dryg procentenhet jämfört med år 2000. Samtidigt var
andelen skolbarn som själva uppgav att de haft erfarenhet av någon
form av fysisk bestraffning i stort oförändrad mellan år 2000 och 2011
(Jansson m.fl. 2011) och det grövre våldet mot barn bedöms utifrån
sjukvårdsdata varit tämligen konstant både under 2000-talet och under perioden 1980–2000 (Brå 2011d).
Möjligen finns alltså under delar av 2000-talet en viss ökning av
lindrig misshandel som föräldrar utsätter sina barn för (där eventuella
skador inte krävt sjukvård). Ett betydligt större förklaringsvärde har
dock den förändring som skett i hur misstankar om våld från föräldrar
mot barn hanteras. Förskole- och skolpersonal samt socialtjänstemän
har kraftigt ökat benägenheten att anmäla händelserna, bland annat
genom en skärpt anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far
illa (Brå 2011c). Det förklarar stora delar av den ökning av anmälda
barnmisshandelsbrott som skett under 2000-talet (se figur 3).
Hur våldet mellan barn utvecklats är mycket svårt att bedöma.
Bland äldre barn (niondeklassare) har andelen som enligt Brås skolundersökning om brott (sub) »slagit någon (exklusive familjemedlem)«
minskat år 2011 efter att tidigare under perioden 1995–2008 varit tämligen oförändrad. Huruvida minskningen är en tillfällig nedgång eller
början på en önskvärd trend är dock för tidigt att uttala sig om.

Misshandelsbrottens struktur
Alkoholrelaterad misshandel på allmän plats vanligast
Misshandel är en bred brottstyp där händelserna grovt sett kan delas
in i tre huvudtyper av fall utifrån forskningen (se till exempel Estrada
2008):
1. Våld på allmänna platser mellan obekanta eller ytligt bekanta (oftast män) i samband med nöjesliv

74

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Misshandel

2. Våld i arbetslivet som särskilt drabbar vissa yrkesgrupper (lika ofta
män som kvinnor), exempelvis väktare eller vårdpersonal
3. Våld i privatbostäder mellan bekanta eller närstående (oftast kvinnor)
ntu liksom kriminalstatistiken pekar på att den vanligaste misshandelskategorin är våld på allmän plats. Drygt hälften av alla misshandelshändelser sker enligt ntu på allmänna platser (se tabell 1) och enligt kriminalstatistiken skedde år 2011 totalt sett omkring hälften av
de anmälda misshandelsbrotten mot ungdomar och vuxna utomhus
(se figur 4). Oftast handlar det om platser utomhus i stadsmiljö, exempelvis en gata eller ett torg med närhet till krogar och nöjesliv (Brå
2007a, 2009b). Misshandelsbrotten på dessa platser har visat sig koncentrerade till dygnets sena timmar (Brå 2011b), vilket antyder att de
inblandade ofta är alkoholpåverkade. Enligt ntu uppskattar de utsatta
för misshandel att ungefär 65 procent av gärningspersonerna är alkohol- eller drogpåverkade.
Våld på arbetsplatser eller skolor respektive i privatbostäder svarar
enligt ntu för knappt en fjärdedel vardera av alla misshandelsfall. Vilken typ av privatbostäder eller arbetsplatser det är fråga om finns inga
närmare uppgifter om. När det gäller arbetsplatsrelaterat våld har studier visat att särskilt utsatta yrkesgrupper är personal inom sjukvård
och omsorg, lärare, taxiförare, samt säkerhetsarbetare som exempelvis
poliser och kriminalvårdare (Wikman 2012). Ifråga om privatbostäder

Inomhus mot barn 0–14 år
Utomhus mot barn 0–14 år
Inomhus mot kvinna 15 år eller äldre
Utomhus mot kvinna 15 år eller äldre
Inomhus mot man 15 år eller äldre
Utomhus mot man 15 år eller äldre
10 %
31 %

4%

24 %

21 %

Figur 4. Anmälda misshandelsbrott fördelat på om brottet
skett inom- eller utomhus, samt
på om offret varit 0–14 eller 15
år eller äldre, år 2011. Procent.
Källa: Kriminalstatistiken.
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visar studier av våld i nära relationer att en stor del av våldshändelserna äger rum i en bostad, vanligen offrets (Brå 2009c). Vid misshandeln mot barn under 15 år tycks närmare två tredjedelar ske på platser
inomhus (se figur 4). Rimligen är det då oftast fråga om barnets hem
eller skolan barnet går i.

Över hälften av brotten sker mellan obekanta
Vid drygt hälften av all misshandel som rapporteras i ntu är offer och
gärningspersoner tidigare obekanta med varandra (se tabell 1). Det ligger i linje med att allmänna platser är den vanligaste brottsplatsen.
Motiven vid de händelserna är ofta synbart bagatellartade, exempelvis
oavsiktliga fysiska kontakter som uppfattats som provocerande eller
ordväxlingar som den ena parten upplevt som kränkande (rps 2011).
När det gäller de dryga 10 procent av alla misshandelsbrott där förövaren är en närstående (personer i en partnerrelation eller i samma familj) handlar det däremot sannolikt oftast om andra motiv där struktur, situation och personliga förhållanden samspelar (se till exempel
Socialstyrelsen 2009; sou 2006:65; sou 2005:66).

Skador oftast lindriga
Det fysiska våldet tycks vid de flesta misshandelshändelser vara relativt lindrigt. Majoriteten av händelserna som rapporteras i ntu hade
inte lett till besök hos läkare, sjuksköterska eller tandläkare, även om
de oftast gav synliga märken på kroppen (se tabell 1). När det gäller
anmälda misshandelsbrott mellan obekanta visar kartläggningar att
närmare hälften av offren uppsökt sjukhus. Mindre allvarliga skador
(enstaka blåmärken/svullnader, mindre blodvite, lättare tandskador)
dominerade dock även dessa anmälningar (Brå 2007a, 2009a). Av lagföringar av misshandel år 2011 avsåg också bara 8 procent (747 av 8 970)
misshandel som i juridisk mening rubricerats som grov (exempelvis
genom användning av farligt vapen eller ett på annat sätt särskilt hänsynslöst våld). Andelen är dessutom säkerligen en överskattning, eftersom de lindrigare fallen anmäls i lägre utsträckning.
Tillvägagångssätten vid brotten tycks i särklass oftast vara slag eller
sparkar, både vid lindrigare misshandelsbrott och vid misshandel som
rubricerats som grov och/eller har skett i utdragen form. Genomgångar av anmälningar om misshandel mellan obekanta visar exempelvis
att det i drygt hälften av fallen handlar om enstaka slag eller sparkar
(Brå 2007a, 2009a). Studier av grov misshandel som unga dömts för visar att slag- och sparkande våld står för över hälften av fallen även där
(Granath 2007).
Huruvida våldsmetoderna skiljer sig åt beroende av plats och kön
hos de inblandade är svårt att bedöma. Det är dock tänkbart att våldet
mellan närstående generellt kan vara grövre och mer utdraget än det
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mellan obekanta. Vid misshandel mot kvinnor i nära relationer finns
ofta också ett eskalerande förlopp, inte sällan med inslag även av psykiskt och sexuellt våld (se kapitlet om Våld mot närstående). Risken för
att en våldshändelse ska få dödlig utgång har också i forskningen bedömts som betydligt högre vid våld där offer och förövare har en nära
relation (Granath 2012).

Allt mindre del av våldet sker mellan bekanta
Överlag är strukturen i våldet som rapporteras i ntu oförändrad sedan
år 2005. Såväl åren 2010–2011 som tidigare sker två tredjedelar av misshandeln mot män på allmänna platser, medan den mot kvinnor oftast
sker i privatbostäder eller på arbetsplatser (se tabell 1).

Tabell 1. Typ av misshandel efter kön på offret. Andel (procent) misshandelshändelser som kvinnor respektive män (16–79 år) utsatts för där gärningspersonen
varit närstående, skett på allmän plats, etc. åren 2006–2011. Procent. Källa: NTU.
2006–2007

2008–2009

2010–2011

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
Kvinnor
Män
(n= 316) (n= 924) (n= 359) (n=624) (n= 312) (n= 491)
Total andel
utsatta

1,9 %

3,3 %

1,7 %

3,2 %

1,9 %

3,0 %

Närstående

29 %

3%

25 %

5%

27 %

4%

Bekant

42 %

30 %

39 %

26 %

40 %

24 %

Helt okänd

28 %

66 %

36 %

69 %

33 %

72 %

Privatbostad

27 %

6%

20 %

9%

29 %

10 %

Arbetsplats/
skola

34 %

23 %

24 %

17 %

31 %

13 %

Allmän plats

35 %

63 %

47 %

68 %

32 %

69 %

Annan plats

Relation till gär
ningspersonen

Typ av plats

4%

8%

9%

7%

8%

8%

Gärningsper
son (troligen)
alkohol- eller
drogpåverkad

36 %

70 %

53 %

76 %

53 %

77 %

Synliga märken
/kroppsskada

65 %

67 %

68 %

64 %

65 %

66 %

Händelsen lett
till läkarbesök

16 %

21 %

17 %

22 %

23 %

18 %

Polisanmält
händelsen

32 %

35 %

28 %

33 %

34 %

38 %
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Totalt sett har dock antalet händelser där män är offer minskat under perioden, medan de med kvinnor som offer legat kvar på ungefär
samma nivå (se tabell 1). I ntu får de utsatta svara på om de utsatts för
misshandel av en för dem obekant, bekant eller närstående person.
Framförallt är det våld mot män där gärningspersonen är en bekant
som har minskat. I samband med det har andelen händelser på allmän
plats och med helt okänd gärningsperson ökat något. En minskning
i antalet och andelen fall inomhus och där de inblandade är bekanta
män har konstaterats även när det gäller det fullbordade dödliga våldet (se kapitlet om Dödligt våld). Det i sin tur har kopplats till minskningar av en viss typ av alkoholmissbruk, framförallt konsumtion av
starksprit i privata miljöer (Brå 2011c; can 2012). Möjligen kan förändringarna i alkoholkonsumtionen alltså ha påverkat misshandeln mellan män så till vida att färre av händelserna sker inomhus mellan bekanta.

Barn minst lika ofta utsatta som vuxna – men inte för
grövre våld
Exakt hur stor del av Sveriges barn som utsätts för misshandel varje
år är svårt att uppskatta, men enkätstudier pekar på att 2–3 procent av
alla föräldrar det senaste året »slagit eller klappat till« sitt barn och att
mer än 10 procent av alla niondeklasselever någon gång under uppväxten blivit slagna av sina föräldrar (Jansson m.fl. 2011). Det indikerar
att utsattheten för misshandel är minst lika hög bland barn som bland
vuxna. Barn utsätts också för våld även i andra sammanhang än att de
blir slagna av sina föräldrar. De kan exempelvis misshandlas av andra
barn i skolan eller på fritiden. Omkring 14 procent (12 200 brott) av all
anmäld misshandel år 2011 gällde misshandel mot barn 0–14 år. Studier pekar på att en fjärdedel av de händelser är våld som barn utsatts
för av andra barn eller ungdomar i skolan (Estrada 1999).
När det gäller det grövsta våldet verkar emellertid barn generellt sett
mindre drabbade än vuxna (Brå 2011d). Antalet barn per 100 000 invånare 0–14 år inskrivna på sjukhus för våldsskador är exempelvis betydligt lägre än bland vuxna.35 I Sverige liksom i flera andra europeiska
länder är det också i åldern 0–14 år som risken att bli offer för fullbordat dödligt våld är som allra lägst statistiskt sett (Brå 2011a).
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Enligt Socialstyrelsens patientregister åren 2005–2010 uppgick antalet
0–14-åringar inskrivna i slutenvård med orsaken våldsskador till 6–7 personer
per år och 100 000 invånare. Motsvarande bland personer 15 år eller äldre var
25–30 personer per år och 100 000 invånare.
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Misshandel är, liksom som många andra brott, något vanligare i storstadsregionerna än i andra delar av landet. Utsattheten för brott mot
enskilda personer är enligt ntu högre i samtliga av de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne än i riket som helhet.36
Av de anmälda misshandelsbrotten år 2011 fördelade sig närmare en
fjärdedel till de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg eller
Malmö, samtidigt som bara 18 procent av Sveriges befolkning totalt
sett bor i någon av dessa tre kommuner.
Det finns i övrigt inga tydliga skillnader mellan olika regioner eller
delar av Sverige när det gäller omfattningen av misshandelsbrottsligheten. Inga systematiska skillnader i utsattheten finns exempelvis mellan norra, södra eller mellersta Sverige – vare sig utifrån ntu eller utifrån kriminalstatistiken. Bland de kommuner som har flest anmälda
misshandelsbrott per 100 000 invånare dominerar dock kommuner i
Stockholms län, medan skärgårdskommuner och kommuner i de så
kallade skogslänen (Kronoberg, Väster- och Norrbotten, Jämtland och
Värmland) dominerar bland de med lägst antal anmälda misshandelsbrott.
Den kriminologiska forskningen lyfter fram flera förklaringar till
att våldsbrottsligheten per capita är högre i storstadsregioner än i andra mer glesbebyggda delar. Bland annat handlar det om ett intensivare deltagande i nöjesliv i storstäderna, med vilket det följer fler friktioner och spontana alkoholrelaterade konflikter mellan människor
(Lenke 1989; Wikström 1991). I tätt befolkade storstadsregioner med
hög anonymitet anses det också lättare än i andra typer av områden
uppstå kriminella subkulturer med hög benägenhet att begå våldsbrott (Spierenburg 2008). Närliggande förklaringar är också att befolkningen i storstäderna generellt är yngre än i andra regioner, samt
att genomströmningen av människor är högre. Skillnaderna i misshandel mellan storstadslänen och övriga Sverige är dock långt ifrån
dramatiska och betydligt mindre än när det gäller exempelvis rån eller
inbrott (jämför Granath 2008; Töyrä 2008).

Misshandel

Regional fördelning

Internationell utblick
Sverige ligger enligt internationella jämförelser på genomsnittlig västeuropeisk nivå när det gäller utsattheten för misshandel. Jämförelser
inom ramen för den internationella brottsofferundersökningen International Crime Victims Suvey (icvs) visar att det gäller hela 2000-talet
(se Westfelt 2008; van Dijk m.fl. 2007). Bland länder med något högre
36

Det är dock bara för Skåne som skillnaden mot resten av landet är signifikant (Brå
2012a).
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andel utsatta än i Sverige (som har drygt 1 procent utsatta enligt icvs
2004–2005) finns exempelvis nationerna på de brittiska öarna (drygt 3
procent utsatta) och bland länder med något lägre andel utsatta finns
bland annat Österrike och Schweiz (drygt en halv procent utsatta).
Det är få studier som jämför de västeuropeiska länderna med andra
delar av världen (för en sådan jämförelse se who 2002), men troligen
är utsattheten för misshandel i Västeuropa låg i ett globalt perspektiv.
Det fullbordade dödliga våldet är nämligen väsentligt mycket lägre i
Västeuropa än i många andra världsdelar (se kapitlet om Dödligt våld).
En rimlig utgångspunkt är att det i någon mån speglar våldsnivåerna
i allmänhet.
Liksom i Sverige har misshandelsbrotten i många västeuropeiska
länder ökat sedan 1950-talet och fram till i vart fall början av 1980-talet (se bland annat Speirenburg 2008; Thorsen m.fl. 2009). Det hänger
enligt forskningen samman med en allmänt ökad kriminalitet efter
andra världskriget, en ökad alkoholkonsumtion samt framväxten av
kriminella subkulturer i storstäderna. Sedan mitten av 1990-talet har
det dock för många västeuropeiska länder konstaterats en minskning
i utsattheten för misshandel (Tseloni m.fl. 2010). För Sveriges del kan
det emellertid, som redovisats i tidigare avsnitt, endast konstateras att
utsattheten varit relativt oförändrad sedan mitten av 1990-talet. Samma gäller för Norge (se Thorsen m.fl. 2009). En möjlig förklaring kan
vara att det i Sverige inte skedde samma kraftiga ökningar av utsattheten för misshandel mellan 1988 och 1995 som i många andra länder
(jämför Tseloni 2010 m.fl., sid. 383). Efterkrigstidens misshandelsökning kan alltså ha avstannat tidigare och mindre dramatiskt i Sverige
jämfört med många andra länder i Europa.

Offer och gärningspersoner
Män oftare offer än kvinnor – men inte i alla sammanhang
Typiska offer för misshandel är unga män. Totalt sett drabbar två tredjedelar av alla misshandelshändelser som rapporteras i ntu män (se
tabell 1) och bland dem i 16–24-årsåldern är utsattheten närmare fyra
gånger högre än i befolkningen som helhet (Brå 2012a). Framförallt är
det vid den stora kategorin misshandel på allmänna platser och mellan
obekanta som unga män är överrepresenterade som offer (Brå 2007a,
2009a). Allmänt för män gäller också att deras andel av offren är högre
bland dem som inskrivits i slutenvård för våldsskador (där män utgör
tre fjärdedelar) än bland offren för anmäld misshandel generellt (där
män utgör 60 procent). Huruvida det förhållandet är en indikation på
att mörkertalet i kriminalstatistiken är högre för misshandel mot män
än för misshandel mot kvinnor, eller att våld som män respektive kvinnor drabbas av har olika karaktär, är dock svårt att bedöma.
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När det gäller våld inomhus och i privatbostäder är däremot offren
enligt såväl ntu som kriminalstatistiken något oftare kvinnor än män.
Vid totalt 52 procent av alla anmälda misshandelsbrott år 2011 inomhus mot personer 15 år eller äldre var offret en kvinna. Liksom för män
är dock yngre kvinnor oftare utsatta än äldre. Överrepresentationen
av yngre kvinnor gäller särskilt för våld i nära relationer och i privatbostäder (Selin och Westlund 2008), men även när det gäller våld på
allmän plats tycks yngre kvinnor oftare vara utsatta än äldre. Enligt
ulf åren 2008–2009 var kvinnor 16–24 år omkring tre gånger så ofta
utsatta för hot eller våld på allmän plats jämfört med kvinnor 25 år eller äldre. Ett intressant förhållande är att utsattheten för hot eller våld
på allmän plats enligt ulf minskar som mest för kvinnorna redan efter 24-årsåldern, medan den för männen minskar som mest först efter
34-årsåldern.
Offren för våld som sker på arbetsplatser är lika ofta män som kvinnor – och minst lika ofta äldre som yngre personer. Både bland män
och kvinnor gäller exempelvis att andelen drabbade av hot eller våld
på arbetsplatsen (inklusive skola) åren 2008–2009 enligt ulf är högre bland 45–54-åringarna än bland 16–24-åringarna. Det ligger i linje
med vad tidigare undersökningar om våld i arbetslivet visat (se Estrada, Nilsson och Wikman 2007). Istället för att drabba specifika grupper utifrån kön och ålder tycks alltså misshandel på arbetsplatser oftast drabba vissa yrkesgrupper.

Personer från hushåll med sämre resurser löper större risk
Offren för misshandel är generellt sett oftare personer från ekonomiskt svaga hushåll än från ekonomiskt starka. Enligt ntu är utsattheten för misshandel omkring dubbelt så hög bland personer boende
i flerfamiljshus jämfört med boende i egna småhus. Samma skillnad
gäller om personer med endast förgymnasial utbildning jämförs med
personer med eftergymnasial utbildning. Estrada och Nilsson (2005)
redovisar också att utsattheten för våld som lett till sjukhusbesök både
bland män och bland kvinnor var betydligt högre bland de som klassificerats som »fattiga« än för dem som bedömts som »medelinkomsttagare«, som i sin tur var mer utsatta än »rika«.
Även sub pekar på en generellt högre utsatthet för grövre våld bland
niondeklassare med sociala bakgrundsfaktorer som förknippas med
lägre resurser (arbetarföräldrar, bor i lägenhet, har invandrarbakgrund, lever i »splittrad familj«) jämfört med dem med faktorer förknippade med starka resurser (högre tjänstemän som föräldrar, bor i
villa, ej har invandrarbakgrund, bor med båda biologiska föräldrarna).
(För närmare redovisning av dessa resultat, se Brå 2010a.)
Forskning har visat att skillnaderna i utsatthet för våldsbrott mellan resurssvaga och resursstarka i Sverige ökat under 1990- och början
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av 2000-talet. Det har skett i takt med att skillnaderna i levnadsnivåer mellan de olika grupperna allmänt har ökat (Estrada och Nilsson
2005). Huruvida utvecklingen mot ökade skillnader i utsatthet mellan
olika grupper har fortsatt under åren därefter är däremot oklart. Varken ntu eller sub visar några ökade skillnader i utsatthet mellan personer från resurssvaga och resursstarka hushåll sedan början av 2000-talet (se Brå 2010a, 2012a).

De misstänkta är ofta unga män
Eftersom en stor andel av misshandelsbrotten aldrig anmäls och det
bara är en del av alla fall där man lyckas knyta en person till brottet,
bör man vara försiktig med att dra slutsatser om den typiska gärningspersonen utifrån statistiken över misstänkta personer. Kriminalstatistiken tyder dock på att gärningspersonerna, liksom offren, till stor del
är unga män. Av alla som misstänktes för misshandel år 2011 var 36
procent män i åldern 15–24 år. Den andelen är ännu högre vid exempelvis misshandel utomhus, men lägre vid andra typer av misshandel,
exempelvis mot kvinnor inomhus där förövaren är en bekant. Tidigare
studier visar att misstänkta vid de brotten typiskt sett är en man i medelåldern (Selin och Westlund 2008).

Andelen kvinnor och äldre bland de misstänkta ökar
Andelen ungdomar bland personer misstänkta för misshandel har varit relativt konstant de senaste 20 åren (se figur 5). Omkring år 2005
skedde en tillfällig uppgång av andelen unga bland de misstänkta, vilket är logiskt mot bakgrund av att antalet tonåringar i befolkningen
då var ovanligt högt. De mer stadigvarande trenderna bland de misstänkta för misshandel är dock att andelen kvinnor totalt sett ökar, liksom att andelen äldre personer (50+ år) ökar. Det handlar inte om några dramatiska förändringar; båda de aktuella grupperna är fortfarande
klart underrepresenterade i förhållande till sin storlek i befolkningen.
Utvecklingen kan dock inte förklaras av bara »naturliga« förändringar
i Sveriges befolkning som helhet. Andelen personer 50 år eller äldre i
befolkningen har exempelvis bara ökat med 12 procent sedan år 1996,
medan deras andel bland de misstänkta ökat från 7 till 11 procent.
I vilken omfattning ökningen av kvinnor och av äldre bland de
misstänkta speglar en faktisk förändring i misshandelsbrottligheten,
respektive en förändring i hur samhället reagerar på brottsligheten är
svårt att bedöma. Jämförelser av kriminalstatistiken år 2001 och 2011
visar dock att andelen äldre bland de misstänkta för brott ökat även
inom flera andra brottstyper.
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Figur 5. Andel ungdomar (15–20 år, både män och kvinnor), andel kvinnor och
andel män (samtliga åldrar) samt andel äldre (50 år eller äldre, både män och kvinnor) bland alla misstänkta för misshandelsbrott år 1996, 2001, 2006 samt 2011.
Procent. Källa: Kriminalstatistiken.

Drygt en tredjedel av unga förövare är tidigare lagförda –
ofta för just våldsbrott
Det är relativt ont om uppgifter utöver kön och ålder som närmare
beskriver gärningspersonerna vid misshandel. Ett rimligt antagande
är dock att personer från hushåll med jämförelsevis svaga resurser oftare än andra personer deltar i brotten, eftersom ett sådant mönster
finns när det gällde vilka som utsätts. Våldsbrott tenderar nämligen i
hög grad att vara ett »inomgruppsfenomen«, det vill säga att förövarna
ofta liknar sina offer vad gäller kön, ålder och social situation (se till
exempel Rying 2000; Sarnecki 2001; Granath 2007).
Bland ungdomar som misstänkts och döms för misshandel tycks relativt många vara kända för brott sedan tidigare. Närmare 40 procent
av de 15–20-åringar som åren 2001–2005 lagfördes för misshandel var
tidigare lagförda minst en gång tidigare, enligt Brås undersökning av
så kallade strategiska brott (Brå 2011e). Den vanligaste typen av tidigare
brottslighet var våldsbrott och näst vanligast stöldbrott.37 Misshandel
37

Totalt 20 procent var tidigare lagförda för våldsbrott (misshandel [inkl. grov], våldtäkt, rån eller våld mot tjänsteman) och totalt 16 procent var tidigare lagförda för
stöldbrott.
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konstaterades samtidigt inte vara ett strategiskt brott. Med det menas
att misshandel, till skillnad från rån och bilstöld, inte var av de brottstyper som starkast förutspådde en lång och fortsatt brottskarriär (Brå
2011e).

Även föräldrar som misstänks för barnmisshandel
är ofta tidigare lagförda för brott
Vid misshandel mot barn är förövaren i mycket hög utsträckning en
förälder till barnet, åtminstone när det gäller små barn (Brå 2011c).
Närmare kartläggningar av anmäld barnmisshandel inom familjer visar också att de misstänkta för de brotten till närmare 50 procent är
lagförda för brott minst en gång tidigare. Bland de misstänkta fanns
också en överrepresentation av föräldrar med låg utbildningsnivå och
med sämre ekonomiska förutsättningar, samt av föräldrar med utländsk bakgrund (Brå 2011d).

Hanteringen i rättsväsendet
Knappt var femte anmälning leder till åtal
Misshandel är ett prioriterat brott inom rättsväsendet och har numera
relativt hög övre straffsats. Vid en stor del av de anmälda misshandelsbrotten grips och lagförs dock aldrig någon gärningsperson. Den så
kallade personuppklaringsprocenten, alltså den andel av alla anmälda
brott där rättsväsendet efter utredning bundit en misstänkt person vid
brottet, låg år 2011 på 17 procent. Det är en högre andel än för de flesta
stöldbrott och för rån, men lägre än för grövre våldsbrott och för sexualbrott. En av flera förklaringar till den låga personuppklaringen är att
det vid många anmälda misshandelsbrott (omkring 30 procent) numera saknas en identifierad gärningsperson.38 Det är heller inte givet
att det faktiskt vidtas några reella utredningsåtgärder även om en utpekad och identifierad gärningsperson finns.39 Inte sällan omrubriceras
också anmälda misshandelsbrott som andra brott, eller bedöms helt
enkelt inte alls vara brottsliga gärningar. Det innebär att brotten får
en så kallad teknisk uppklaring utan att någon person åtalas för dem.
38

39
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Siffran 30 procent är en uppskattning baserad på undersökningar av misshandel
mellan obekanta där det saknas identifierad gärningsperson i 60–70 procent av
fallen (Brå 2007a, Brå 2009a) och på hur stor andel de brotten utgör av samtliga
anmälda misshandelsbrott.
Vid en dryg tredjedel av anmälda misshandelsbrott mellan obekanta år 2006 där
det fanns en identifierad gärningsperson vidtogs inte några reella utredningsåtgärder (Brå 2007a, sid. 27). Utvärderingar visar också att det finns vissa faktorer
som generellt gör att anmälningar får högre prioritet i polisens och rättsväsendets
arbete. Bland annat handlar det om brottets allvarlighetsgrad och om hur mycket
uppgifter som redan initialt funnits om brottet och de inblandade (se närmare Brå
2007a, 2009a).
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Andelen personuppklarade misshandelsbrott har totalt sett sjunkit något under 2000-talet (se figur 6). Istället har andelen anmälningar som
skrivs av som outredningsbara eller får annan typ av så kallad teknisk
uppklaring ökat (från drygt 27 procent av alla anmälningar i slutet
av 1990-talet till närmare en tredjedel år 2011). En förklaring till den
utvecklingen kan vara att andelen svårutredda anmälningar har ökat.
Utvärderingar visar exempelvis att antalet och andelen anmälningar
om misshandel där målsäganden inte själv vill anmäla brottet eller
medverka i utredning har ökat under 2000-talet, samtidigt som dessa
anmälningar generellt har låg sannolikhet att leda till åtal (Brå 2009a).
Samtidigt har dock antalet personuppklarade brott ökat under
2000-talet (se figur 6), liksom antalet misstänkta personer och antalet
lagföringsbeslut. Antalet personer misstänkta för misshandel uppgick
år 2011 till cirka 17 600 och antalet lagförda till 9 390. Motsvarande år
2001 var ungefär 11 800 respektive 7 760. Trots en sjunkande personuppklaringsprocent och en enligt självdeklarationsundersökningar
tämligen oförändrad nivå av utsatthet för misshandel, är det är alltså
fler personer idag än i början av 2000-talet som misstänks och lagförs för misshandel. Den utvecklingen antyder att den minskade personuppklaringsprocenten först och främst har att göra med ett ökat

Misshandel

Allt fler misshandelsanmälningar skrivs av –
men fler personer åtalas
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Figur 6. Andel personuppklarade respektive andel totalt sett uppklarade anmälda
misshandelsbrott (vänster y-axel), samt antalet personuppklarade brott (höger
y-axel), åren 1996–2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
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och förändrat ärendeflöde (bland annat genom ökad upptagningsbenägenhet inom polisen), snarare än en i rättsväsendet totalt minskad
kapacitet för eller nedprioritering av misshandelsbrotten.

Villkorlig dom numera vanligaste påföljden
Påföljderna för dem som befinns skyldiga till misshandel varierar. Det
enskilt vanligaste för de vuxna 18 år eller äldre som år 2011 lagfördes
för misshandel som inte bedömdes som grov var villkorlig dom (44
procent), följt av skyddstillsyn (19 procent), fängelse40 (16 procent) och
dagsböter (17 procent). Vid grov misshandel dominerar dock fängelsepåföljder (70 procent).41 För den relativt stora gruppen ungdomar
15–17 år som lagförs för misshandel är ungdomstjänst den vanligaste
påföljden (64 procent), om det inte är fråga om grov misshandel där
ungdomsvård dominerar.
Sett över tid har andelen som fått påföljderna fängelse eller dagsböter minskat, medan andelarna som fått villkorlig dom eller skyddstillsyn ökat. För grov misshandel har dock fängelse oförändrat varit den
dominerande påföljden sedan i vart fall mitten av 1990-talet.
När det gäller ungdomar som lagförs för misshandel har tidigare
studier visat att påföljden ungdomstjänst till stor del ersatt ungdomsvård sedan år 2007 (Brå 2010c). För mer information om ungdomspåföljder, se kapitlet om Ungdomsbrottsligheten.

Kriminalpolitik och brottsförebyggande arbete
Misshandel är liksom andra våldsbrott ett prioriterat område i kriminalpolitiken. Brotten är många till antalet och innebär kränkningar av
de drabbades fysiska integritet. Vid sidan av det mänskliga lidande och
den otrygghet brotten innebär, orsakar också misshandeln stora kostnader för samhället, inte minst då tusentals personer varje år skrivs in
i sjukvård för våldsskador.
Över tid har samhället och rättsväsendet också fått allt större ansvar för att ta hand om och förebygga det våld som sker mellan människor. Misshandel har på alltfler områden gått från att vara ett privat
problem till en straffrättslig angelägenhet (se von Hofer 2006; Estrada
1999).

Situationell brottsprevention viktig
Det brottsförebyggande arbetet mot misshandel bedrivs på många olika plan. I storstäder som exempelvis Stockholm bedrivs numera ett
riktat polisarbete mot vissa platser och tider där många nöjesrelate40
41
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Genomsnittlig utdömd strafftid mellan 2–6 månader.
Genomsnittlig utdömd strafftid mellan 1–2 år.
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rade misshandelsfall sker, så kallade »hot spots«. Det handlar bland annat om synlig polisnärvaro och snabba omhändertaganden av alltför
berusade personer, samarbete med krogar på de aktuella platserna och
om stöd till ordningsvakter och föräldravandrare (rps 2011). Brå bedömer sådant platsbaserat polisarbete som meningsfullt vid misshandelsbrott, samt att det finns förutsättningar att utveckla arbetet ytterligare (Brå 2011b, 2012c). Våldspreventiva effekter har också konstaterats
av att lokalt minska tillgången på alkohol bland ungdomar, exempelvis genom den så kallade Kronobergsmodellen som går ut på att ingripa mot unga som innehar alkohol på allmän plats och på att utreda
och lagföra »storlangare« (Brå 2009b). En annan situationell, konkret
åtgärd mot misshandelsbrott är kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser i städer. Utvärderingar tyder dock på relativt begränsade
effekter på våldsbrottslighet (Brå 2009b), men kamerorna kan vara till
stor hjälp i olika förundersökningar om brott.

Även individinriktade åtgärder, attitydförändringar och
socialpolitik har betydelse
För att förhindra upprepat våld mot kvinnor i nära relationer har lagen
om besöksförbud skärpts i flera omgångar under 1990- och 2000-talet (Brå 2007b). År 1998 togs också bestämmelsen om grov kvinnofridskränkning in i brottsbalken. Vid sidan av rättsväsendets insatser
utför också andra aktörer, såsom socialtjänst, brottsoffer- och kvinnojourer ett viktigt arbete för att förhindra att personer som varit utsatta
för våldsbrott blir fortsatt utsatta av samma gärningspersoner. Därtill
finns numera även inom polisen brottsoffersamordnare med uppgift
att hjälpa särskilt utsatta brottsoffer så att de inte utsätts för nya misshandelsbrott. Det sker bland annat genom så kallade skyddstelefoner
och samarbete med kvinnojourerna.
För att förebygga bland annat mäns våld mot kvinnor lade regeringen år 2007 fram en handlingsplan mot våld mot kvinnor (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld
och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39)). Brå
(2010d, 2010e) har följt upp och utvärderat planen, som omfattade 56
olika åtgärder. En åtgärd var att utveckla befintliga och nya kvinnojoursverksamheter och förbättra kvaliteten på stödet till våldsutsatta
kvinnor genom att fördela 436 miljoner kronor till landets kommuner (se vidare kapitlet om Våld mot närstående). Brå kom bland annat
fram till att handlingsplanen inneburit en ökad kunskap och utbildning till de som arbetar med frågorna och att anmälningsbenägenheten bland de utsatta ökat. Dock görs bedömningen att det krävs mer
långsiktiga insatser för att minska utsattheten.
Många unga gärningspersoner vid misshandel är kända av sociala
myndigheter. Det finns därför inom socialtjänsten en potential att påbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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verka dem till färre återfall. I socialtjänstens regi pågår sedan lång tid
tillbaka en hel del program- och påverkansarbete för ungdomar som
begått misshandelsbrott, bland annat medling och så kallad aggressive
replacement training (art).
Vidare bedrivs i samhället ett antal informationsinsatser som mer
allmänt syftar till att stärka attityderna mot våldsbrotten och att öka
medvetenhet om problemen. Det handlar bland annat om manifestationer och informationskampanjer, gällande exempelvis barnmisshandel och kring våld i nära relationer men också ungdoms- och knivvåld
och våldsamma så kallade maktlekar mellan skolelever.
Exakt i vilken omfattning de individinriktade åtgärderna (insatser av socialtjänst och av kvinno- och brottsofferjourer, påverkansprogram etc.) och de allmänt attitydförändrande projekten verkligen
minskar misshandelsbrottsligheten är svårt att uppskatta även om en
del utvärderingar av specifika insatser/program har gjorts. I forskningen har dock slutsatsen dragits att det arbetet sammantaget kan vara
en möjlig förklaring till att våldsbrottsligheten i Sverige inte har ökat
under 2000-talet.
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RÅN
Madeleine Blixt

Sammanfattning
År 2011 anmäldes omkring 9 700 rån till polisen, vilket motsvarar mindre än 1 procent av samtliga anmälda brott. De flesta rån
som anmäls är personrån, vilka utgjorde 75 procent av rånanmälningarna år 2011. Den näst största kategorin är butiksrån – 8
procent av de anmälda rånen – medan de mer uppmärksammade bank- och värdetransportrånen utgör 1 procent. Mörkertalet är emellertid stort för personrånen. Enligt offerundersökningar drabbas omkring 1 procent av Sveriges befolkning av
rånliknande händelser varje år. Särskilt utsatta är ungdomar i
storstadsområden samt vissa yrkes- och företagarkategorier, så
som anställda i och innehavare av jourlivsbutiker, kiosker och
tobakshandlar, guld- och juvelerarbutiker samt videobutiker.
Enligt brottsstatistiken ökade rånen kraftigt under 1990-talet och
sedan början av 2000-talet har de fluktuerat kring en förhållandevis jämn men historiskt sett hög nivå. Främst är det person- och
butiksrån som ökat, där brottsaktiva ungdomar i storstäderna
och mer kriminellt etablerade missbrukare står för en stor del.
Bankrånen har däremot minskat sedan mitten av 1990-talet och
låg under åren 2010–2011 på den lägsta nivån på trettio år med
lite drygt 40 anmälda brott. Detta anses främst bero på en ökad
teknisk säkerhet, minskad kontanthantering samt färre post- och
bankkontor. Även riktade polisinsatser mot vissa grupper tycks
ha haft betydelse. Vissa överflyttningar kan dock ha skett under
2000-talet från bankrån till såväl värdetransportrån som till butiksrån.
Personuppklaringen för rån har, trots kraftiga ökningar av de
anmälda brotten, legat stabilt på strax under 15 procent under
de senaste åren. Att gripa och lagföra vissa högaktiva grupper av
gärningsmän har också visat sig vara effektivt för att få ned nivåerna av allvarliga rån. För att förebygga rån behövs dock åtgärder på flera plan. Bland annat kan situationell, teknisk brottsprevention ha stor betydelse. I ett längre perspektiv framstår
också socialpolitiska åtgärder som viktiga, inte minst när det
gäller personrån mellan unga. Utvecklingen av personrån har i
många andra europeiska länder liknat den svenska.
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Rån betraktas ofta som ett våldsbrott, även om det juridiskt tillhör
tillgreppsbrotten. Med rån avses enligt 8 kap. 5 § BrB handlingar där
någon genom våld eller hot stjäl annans egendom. Även gärningar där
den som vid en stöld anträffas på bar gärning och då gör motvärn genom våld eller hot ska enligt bestämmelsen rubriceras som rån. Rån
behöver alltså inte vara planerade aktioner med skjutvapen, masker
och flyktbilar. Det kan även handla om snatterier eller väskryckningar som övergått i så kallade motvärnsrån när gärningspersonen blivit
hindrad och då försökt hota, slå eller knuffa sig ur situationen med
stöldgodset i behåll.42
Lagen skiljer också på rån och grovt rån. Med grovt rån avses till
exempel rån där våldet som rånaren hotar med eller använder är livsfarligt, eller att rånaren på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades
skyddslösa ställning (se 8 kap. 6 § BrB). Om handlingen »med hänsyn
till våldet, hotet eller omständigheterna i övrigt är av mindre allvarlig
art« kan gärningspersonen istället dömas för andra brott, till exempel
olaga hot och stöld (se 8 kap. 5 § andra stycket BrB). Alla brott som inledningsvis anmäls som rån definieras alltså inte som rån i senare led,
exempelvis i åtalet eller domen.
Straffskalorna för rån är relativt höga. Mellan ett och sex års fängelse
för rån och mellan fyra och tio år för grovt rån. Det innebär att en betydande del av intagna i svenska fängelser är dömda för just rån (omkring 10 procent enligt kriminalstatistiken43). Varken straffskalorna eller brottsbalkens definitioner av rån har ändrats sedan 1975.

Rån

Inledning

Tre huvudkategorier av rån
I brottsstatistiken finns ett tiotal rånkategorier som redovisas utifrån
vilken typ av brottsobjekt eller brottsoffer de riktats mot. För enkelhetens skull delas de olika råntyperna i den fortsatta presentationen och
analysen in i tre huvudkategorier, inom vilka bland annat mörkertal,
förekomst av skjutvapen och värde på det tillgripna tenderar att vara
likartade.
Den första kategorin är personrån, till vilka merparten av de rån som
sker mot enskilda utanför deras yrkesutövning räknas, samt i denna
presentation även rån mot funktionsnedsatta.44 Till kategorin personrån hör även de så kallade bilrånen, även om dessa antagligen ofta re42

43
44

I rapporten Butiksrån. Utvecklingen fram till 2010 (Brå 2011a) redovisas motvärnsrånens andel över tid.
Uppgiften gäller personer inskrivna i anstalt den 1 oktober varje år.
Rån motfunktionsnedsatta innebär personer som uppfattats ha nedsatt motståndskraft till följd av hög ålder, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, vilket gärningspersonen har utnyttjat (tidigare kallat »åldringsbrott«). Rån mot funktionsnedsatta
infördes 1975.
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dovisas under kategorin »övriga rån« i statistiken. Den andra huvudkategorin är butiksrån och övriga rån. Här ingår förstås butiksrånen, men
även rån mot restaurang, dataföretag och taxirån samt förberedelse till
rån där det är oklart vilket objekt som skulle rånas. Den tredje kategorin är bank- och värdetransportrån (tidigare även postrån), som är en
liten kategori men där brotten vanligen avser stora värden. I underkategorin värdetransportrån ingår även rån mot värdebefodran, exempelvis då en person rånas på en dagskassa som denne transporterar
till banken.
Tidigare bedömningar talar för att i princip samtliga bank-, postoch värdetransportrån och en stor del av butiksrånen och de övriga
rånen anmäls till polisen (Brå 2004a). Mörkertalet är således litet. Kriminalstatistiken är därför en bra källa för att belysa utvecklingen och
omfattningen av dessa typer av rån. Däremot pekar resultat från offerundersökningar på att en stor del av alla personrån inte anmäls till
polisen. Mörkertalet i kriminalstatistiken för denna råntyp – som samtidigt är den vanligaste – är alltså betydligt högre än för andra rån.
Analysen av denna rånkategori kommer därför till stor del att bygga
på uppgifter från den Nationella trygghetsundersökningen45 (ntu).
Vissa grupper av offer, exempelvis hemlösa (Flyghed 2000), fångas
emellertid troligen inte heller helt upp av ntu.

Omfattning och utveckling
Enligt ntu åren 2008–2011 uppger cirka 1 procent av befolkningen i
åldern 16–79 år att de utsatts för rån.46 I majoriteten (90 procent) av
dessa händelser uppger sig de drabbade ha utsatts för så kallade personrån. I den övriga tiondelen uppger de sig ha utsatts för brotten
»med anledning av sitt yrke«. En stor del av dem som enligt ntu utsatts
för rån är personer i åldern 16–24 år.
Enligt kriminalstatistiken anmäldes omkring 9 700 rån till polisen
år 2011. Sett till brottsligheten generellt är rån en liten brottstyp – mindre än en procent av samtliga anmälda brott utgörs av rån. De flesta
rån som anmäls är personrån och år 2011 utgjorde de 75 procent av
alla rånanmälningar (figur 1). Därefter följer butiksrån och övriga rån
(mot restauranger, växlingskontor med mera samt förberedelsebrott
med oklart brottsobjekt) som utgör närmare 10 respektive 15 procent.
Bank- och värdetransportrån, de som ofta uppmärksammas mest i
media, utgör cirka 1 procent. Det varierande mörkertalet gör dock att
45

46
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För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
Frågeformulering i NTU: Rånade eller försökte någon råna dig genom att använda
hot eller våld under förra året?
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fördelningen ser annorlunda ut i verkligheten. Andelen personrån är
ännu större i ntu än i kriminalstatistiken. Det är ett förväntat resultat,
eftersom anmälningsbenägenheten torde vara lägre för personrånen
än för rån som drabbar personer i deras yrkesliv (till exempel butikseller kontorsrån). Fördelningen av de olika rånkategorierna i brottsstatistiken är emellertid i stort sett oförändrad sedan början av 2000-talet.
Den lilla kategorin bank- och värdetransportrån har dock blivit ytterligare något mindre.
När det gäller hur stort mörkertalet för personrån verkligen är, ger
resultaten i ntu något motstridiga indikationer i förhållande till kriminalstatistiken. Omkring hälften av rånhändelserna under perioden
2008–2011 uppges vara anmälda till polisen. Liknande resultat fann
man i en kartläggning av personrån bland ungdomar i Stockholm och
Malmö under slutet av 1990-talet (Brå 2000). Utifrån svaren i ntu borde det per år ha skett omkring 70 000 personrån i Sverige under 2008–
2010 (exklusive de händelser som drabbat yngre än 16 år och äldre än
74 år samt de som skett med anledning av yrket). Om anmälningsbenägenheten verkligen ligger på 50 procent borde det då ha anmälts
omkring 35 000 personrån i Sverige per år under perioden. Det är närmare fem gånger så många personrån som faktiskt anmäldes. Denna
bristande överensstämmelse kan ha flera förklaringar. De tillfrågade i
ntu kan överrapportera i vilken utsträckning de faktiskt anmält rånet
till polisen, bland annat på grund av att detta upplevs som önskvärt
eller att man tror att man anmält händelsen. De kan också överrapportera själva utsattheten, dels genom att man i ntu uppger händelser
som av rättsväsendet i själva verket inte definieras som rån, dels genom
Personrån
Butiksrån
Övriga rån
Taxirån
Bank- och värdetransportrån
1%

1%

15 %
8%

75 %

Figur 1. Andel anmälda rån efter typ,
år 2011. Procent (N=9 719).
Källa: Kriminalstatistiken.
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så kallade teleskopeffekter (man uppger rånhändelser som inträffat
längre tillbaka i tiden än det senaste året).
Oavsett orsakerna till den bristande överensstämmelsen är det i vart
fall mindre än hälften av alla personrån som anmäls till polisen och
det är betydligt fler personrån som begås än de närmare 7 000 som
anmäls varje år.

Vapenanvändning och tillvägagångssätt
Rånbrott förknippas ofta med skjutvapen eller annan vapenanvändning. I kriminalstatistiken redovisas om det förekommit skjutvapen
vid råntillfället. När det gäller användning av andra vapen och tillvägagångssätt, kan viss kunskap fås genom tidigare specialstudier och
genom ntu.
Personrånen utförs sällan med skjutvapen. Enligt anmälningsstatistiken förekom skjutvapen (äkta eller kopior) vid drygt fem procent
av personrånen år 2011. Det tycks dock relativt vanligt att någon form
av vapen (kniv, batong, etc.) används. Enligt ntu förekommer kniv,
skjutvapen eller annat tillhygge i drygt en tredjedel av personrånen
(åren 2008–2011). Andelen med skjutvapen har dock ökat i ntu under
de senaste åren.47 Ofta riktas personrånen mot ungdomar och utförs
av andra ungdomar, inte sällan flera till antalet och okända för offret.
Det unga offret angrips vanligen på en allmän plats utomhus såsom en
gata, ett torg eller allmänna kommunikationer (Brå 2000).
Vid butiksrån och övriga rån (kontorsrån, taxirån med mera) är användning av skjutvapen däremot relativt vanligt förekommande. Under såväl 1990-talet som 2000-talets första decennium förekom skjutvapen enligt anmälningsstatistiken i omkring 40 procent av butiksrånen.
År 2011 förekom skjutvapen i en tredjedel av dessa rån. För de övriga
rånen var det mer ovanligt. Vid butiksrån är också andra typer av vapen såsom knivar, yxor, slagträn eller pepparsprayer vanliga. Det innebär att det totalt sett bara är en mindre del (5 procent) av butiksrånen
som sker helt utan vapen (Brå 2011a). Det vanligaste butiksrånet riktas
mot kassaområdet då en eller flera personer går fram och hotar den anställda eller brukar våld i syfte att tilltvinga sig kontanter. Bytet överstiger sällan ett fyrsiffrigt belopp och verkar ha minskat under 2000-talet.
Bank- och värdetransportrånen kännetecknas av en mycket hög andel
brott med skjutvapen eller vad som uppfattas som skjutvapen. Vid 77
procent av dessa rån har skjutvapen förekommit enligt anmälningsstatistiken år 2011. Ett typiskt bankrån går till så att en eller flera maskerade rånare tar sig in bakom disken och där tillgriper pengar, ofta
47

96

Åren 2005–2008 uppgav omkring två till fem procent av de utsatta att skjutvapen förekommit. Åren 2008–2011har andelen ökat successivt från omkring fyra
till tio procent.
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i anslutning till öppning eller stängning. Vid värdetransportrånen är
gärningspersonerna ofta fler än vid bankrånen. Inte sällan används då
både handeldvapen och yxa, med vilken rånarna slår sig in i fordonets
förarhytt (Brå 2004b).

Utveckling
Under de senaste fyra åren har rånen totalt sett haft en svagt uppåtgående trend i kriminalstatistiken och år 2011 anmäldes cirka 9 700 rån
(figur 2). Det är den högsta noteringen sedan år 1975 då omkring 2 340
rån anmäldes. De kraftigaste ökningarna av rån skedde under slutet av
1980-talet och under 1990-talet. Utvecklingen av rån styrs till stor del
av personrånens utveckling då dessa utgör 75 procent av rånen totalt.

Personrån
Sedan år 2005 finns möjlighet att studera utvecklingen av personrån
utifrån ntu. Enligt ntu har andelen utsatta i befolkningen legat förhållandevis stabilt kring 1 procent fram till år 2011 (Brå 2011b).
Antalet anmälda personrån har emellertid ökat de senaste fyra åren,
från omkring 6 200 år 2008 till 7 300 år 2011. Dessförinnan låg de anmälda personrånen förhållandevis stabilt under början av 2000-talet.
Ökningarna i antalet anmälningar om personrån under 1980- och
1990-talen har troligen dubbla orsaker. För det första skedde en faktisk
ökning av brotten bland vissa problematiska grupper av ungdomar
och unga vuxna, vilka i sin tur påverkades bland annat av den förändrade tillfällesstruktur som fler dyra bärbara föremål, till exempel
Samtliga rån
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Figur 2. Antal anmälda rån år 1975–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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mobiltelefoner, bland unga fört med sig (Brå 2000, 2004a). Att dessa
ökningar brutits förklaras bland annat med polisiära insatser. Man bedrev spaning efter brottsaktiva ungdomar och lyckades på så sätt lagföra ett antal personer för rån.
För det andra ökade anmälningsbenägenheten när uppmärksamheten på dessa rånhändelser höjdes och definitionen av vad man uppfattar som rån och som anmäls och rubriceras som rån utvidgades (Brå
2000). Ett rimligt antagande är även att anmälningsbenägenheten påverkats av att de föremål ungdomarna bär med sig och blir rånade på
blivit dyrare (Brå 2008). Dessa förklaringar stöds av att deltagandet i
personrån inte tycks ha ökat bland yngre ungdomar sedan mitten av
1990-talet. Mot bakgrund av resultaten i ntu är det dock inte troligt att
den ökning som skett i anmälda brott sedan 2005 motsvarar en faktisk
ökning av personrånen. Andelen niondeklassare som i Brås skolundersökning om brott48 (sub) uppger att de »hotat för att få en sak« har
snarare minskat över tid (Brå 2010a). Ökningarna kan dock ha legat
på en liten, problematisk grupp av ungdomar som kanske inte deltar i
skolundersökningar49, eller på äldre ungdomar.

Butiksrån och övriga rån
År 2008–2009 nådde butiksrånen sin topp med över 1 000 anmälda
brott per år (figur 3). De senaste två åren har de dock gått tillbaka till
ungefär samma nivå som i början av 2000-talet med omkring 800 brott
per år. Sett i ett längre perspektiv följer butiksrånen i stort sett samma
stigande utvecklingskurva som personrånen fram till och med 1990-talet. Taxirånen har däremot legat mer stabilt de senaste fyra åren på
omkring 70 anmälningar per år. Den uppåtgående trend som skedde i
slutet av 1990-talet bröts i början av 2000-talet. Det har förklarats med
en minskad kontanthantering och användandet av kameror i taxibilar
(Brå 2011a). Kategorin övriga rån går inte att följa över någon längre
tid, då den tidigare var sammanslagen med personrånen. Under de senaste fyra åren har dock antalet anmälningar om övriga rån legat på
drygt 1 450 per år, med en svagt uppåtgående trend. De få men uppmärksammade bilrånen som ingår i denna kategori har i tidigare specialstudier visat sig öka mellan 1990-talet och 2000-talet till omkring
100 anmälningar år 2004.
Ökningarna av butiksrån under 1980- och 1990-talen har tidigare
förklarats med att vissa ungdomsgäng börjat ägna sig åt dessa brott
48
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För mer information om SUB, se Brott bland ungdomar i årskurs nio – Resultat
från Skolundersökningen om brott åren 1995–2008 (Brå 2010a) samt Skolundersökningen om brott 1995–2008 (Brå 2010b).
Skälen till att dessa ungdomar inte deltar kan vara att de inte går i skolan utan
exempelvis är placerade på institution eller att de skolkar mycket och därmed inte
var närvarande vid undersökningstillfället.
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Figur 3. Antal anmälda butiks- respektive taxirån, år 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.

(Brå 2004a). Den senaste kartläggningen visar att andelen misstänkta
ungdomar ökat även under 2000-talet (Brå 2011a). Bakom utvecklingen finns också en förändrad tillfällesstruktur där antalet kvällsöppna
småbutiker med låg bemanning (till exempel jourlivsbutiker och bensinstationer) har ökat sedan mitten av 1980-talet, vilket inneburit att
antalet attraktiva rånobjekt ökat (Brå 2002). Samtidigt har det rent tekniskt blivit svårare att genomföra vissa andra vanliga brott som ger
brottsbyten såsom bilstölder och bilinbrott (Brå 2008), varför det kan
ha skett en överförflyttning från dessa till butiksrån. Det har också
diskuterats att ökningarna av butiksrån kan bero på överflyttningseffekter från den minskande kategorin bank- och värdetransportrån.
Främst är det rån mot butiker som hanterar stora värden, som guldsmeder och urmakare, som kan ha drabbats av dessa överflyttningseffekter (Brå 2002).

Bank- och värdetransportrån
Bank- och värdetransportrånen följer en annan trend än rånen generellt. De senaste fyra åren har de haft en minskande trend som påbörjades efter en kraftig ökning i början av 1990-talet (figur 4). Just
värdetransportrånen (inklusive rån mot värdebefodran) som började
särredovisas i slutet av 1990-talet har under 2000-talet legat förhållandevis stabilt på omkring 65 anmälda brott per år. År 2011 noterade
dock även värderånen en av de lägsta nivåerna sedan införandet av särbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 4. Antal anmälda bank-, post och värdetransportrån åren 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.

redovisningen. Rånen mot bankkontor, och även mot de numera borttagna postkontoren, minskade däremot kraftigt både på 1990-talet och
2000-talet. År 2011 noterades den lägsta nivån för bankrån sedan 1975
med lite drygt 40 anmälda brott.
Minskningarna av bank- och postrån har främst förklarats med att
bank- och postkontoren som hanterar kontanter blivit färre och säkrare. Trots att en viss överflyttningseffekt till värdetransportrån är möjlig har en sådan inte kunnat kompensera för minskningen i bank- och
postrån (Brå 2004b). Man har också antagit att framgångar inom polisen med att gripa ett par högaktiva och specialiserade ligor var av betydelse för minskningen i mitten av 1990-talet.

Regional fördelning
Rån är ett utpräglat storstadsbrott. Av alla anmälda rån år 2011 anmäldes 45 procent till polisen i Stockholms, Göteborgs eller Malmö kommun. Samtidigt bor omkring 18 procent av Sveriges befolkning här.
Det kan jämföras med brott generellt där drygt 25 procent anmäldes i
någon av de tre storstadskommunerna år 2011.
Koncentrationen till storstadsregioner är ungefär lika stor för samtliga typer av rån.
Värdetransportrånen har under åren 2008–2011 i något större utsträckning än tidigare under 2000-talet till stor del varit ett Stock-
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holmsfenomen. Ungefär 80 procent av alla sådana rån anmäls i Stockholms län. Även så kallade bilrån, där en eller flera gärningspersoner
tilltvingar sig en bil mot offrets vilja, är i hög grad ett Stockholmsfenomen. Tidigare studier visar att drygt 50 procent av de anmälda bilrånen skedde i Stockholms län (Brå 2005).

Internationell utblick
Den genomsnittliga utsattheten för rån enligt både den internationella och den europeiska offerundersökningen (icvs och eu ics) är en
procent, vilket motsvarar nivån i Sverige. I de flesta länder är utsattheten större i storstäderna än i övriga delar av landet. Vapenanvändningen vid rån varierar kraftigt mellan olika länder och städer. Även här
tangerar Sverige genomsnittet på omkring en tredjedel.
De senaste europeiska sammanställningarna av anmälda personrån
visar totalt sett på en minskande trend av anmälda rån under perioden
2006–2009 (Eurostat 2012). I en studie av nio europeiska länder konstateras med några undantag en liknande utveckling av anmälda rån
i dessa länder mellan 1975 och 1990 (Brå 2008). Den tydliga ökningen
av rånen i Sverige under andra hälften av 1990-talet har utifrån olika
källor visat sig ha motsvarigheter i många andra eu-länder. Den förklaring som ges är det ökade innehavet av små elektroniska apparater
som exempelvis mobiltelefoner, spel och kameror – framförallt bland
unga. Under början av 2000-talet visar många andra europeiska länder
liksom usa på en oförändrad eller nedåtgående trend vad gäller utsatthet för rån (icvs och eu-ics 2007).

Offer och gärningspersoner
Vilka som är de typiska offren och gärningspersonerna vid rånbrott
skiljer sig åt beroende på vilken typ av rån det är fråga om.

Personrån
Personrånen begås, som tidigare nämnts, ofta av ungdomar och riktas
mot andra ungdomar. Enligt ntu drabbas en procent av hela befolkningen och omkring två procent av ungdomarna i åldrarna 16–24 år av
rån. ntu visar för ungdomarnas del också en tydlig skillnad i utsatthet
mellan könen: unga män 16–24 år utsätts betydligt oftare för rån än
kvinnor i samma ålder. I de högre åldrarna finns däremot inga könsskillnader ifråga om utsattheten. Dessa förhållanden har varit tämligen stabila sedan 2005 (figur 5).
Enligt en specialstudie i Stockholm och Malmö år 1999 hade mellan
fem och tio procent av niondeklassungdomarna drabbats av en rånliknande händelse det senaste året (Brå 2000).
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 5. Andel utsatta för personrån i befolkningen totalt samt andel utsatta kvinnor
och män, åren 2005–2011. Procent. Källa: NTU.
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Figur 6. Antal 15–20-åringar misstänkta för personrån (vänster y-axel) och andel
15–20-åringar i procent av samtliga misstänkta för personrån (höger y-axel), åren
1995–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Personrånen begås i störst utsträckning i storstäderna och sker
främst på så kallade allmänna platser (Brå 2000, 2012a). Vuxna över 24
år utsätts oftare än yngre för rån i den egna bostaden eller på annan
plats än allmän (Brå 2008). Som tidigare nämnts har våld förekommit
i en tredjedel av personrånen. En specialstudie av alla fall av dödligt
våld i Sverige visar att de som fallit offer för så kallade rånmord oftast
drabbats i hemmet (omkring 25 personer under såväl 1990–1996 som
2002–2008).
Enligt ntu är det ungefär lika vanligt att personrånen begås av en,
två eller fler gärningspersoner – och oftast är de män. Det är också
vanligast att gärningspersonerna är helt okända för offret, men i omkring tio procent har de varit bekanta. En mycket stor, och fram till
år 2006 ökande, andel av dem som misstänks för personrån är unga
män i åldern 15–20 år (figur 6). De senaste åren har 15–20-åringarna utgjort lite drygt 60 procent av alla misstänkta. En genomgång av samtliga 15–20-åringar som lagförts för personrån år 2000 visade att relativt många (67 procent) av de unga gärningspersonerna var lagförda
för brott sedan tidigare (Brå 2008). Rån har också visat sig vara ett så
kallat strategiskt brott, det vill säga en brottstyp som starkt signalerar en
fortsatt brottskarriär (Brå 2011b). En studie visar att utlandsfödda ungdomar boende i socioekonomiskt mindre gynnsamma områden utgjorde en oproportionerligt stor del av dem som misstänktes för ungdomsrån i storstäderna (Brå 2000).

Butiksrån och övriga rån
Offren för butiksrån och övriga rån är av naturliga skäl de anställda
inom råndrabbade branscher. En specialstudie visar att mest drabbade
är anställda inom livsmedelshandeln följt av kiosker och tobakshandlar, bensinstationer och videobutiker (Brå 2011a). Studien visar också
att risken att drabbas hade mer än dubblerats för videobutiker, varuhus- och stormarknader samt guld- och juvelerarbutiker år 2008 jämfört med år 2000. I ungefär en sjättedel av de anmälda butiksrånen år
2008 förekom uppgifter om fysiskt våld.
Även vid butiksrån är en stor andel av gärningspersonerna unga.
Nästan hälften av de misstänkta för butiksrån år 2008 var 15–20 år,
medan nästan ytterligare en tredjedel var 21–24 år (Brå 2011a). En klar
majoritet är män. Visst stöd finns för att ungdomar begår butiksrån
i grupp, men det vanligaste är att de varit två vid råntillfället. Vidare
hade sex av tio som misstänktes för butiksrån år 2008 tidigare lagförts
för brott och över hälften för narkotikabrott, vilket indikerar en missbruksproblematik.
När det gäller andra typer av rån inom övrigt-kategorin finns det
få sammanställda uppgifter om vilka brottsoffren och gärningspersonerna är. Bilrånen, som varit föremål för en specialstudie, begås till stor
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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del av unga män med en för sin ålder omfattande kriminell belastning
(Brå 2005).

Bank- och värdetransportrån
Utöver de juridiska personer som själva företagen utgör drabbar även
bank- och värdetransportrånen de anställda inom dessa branscher. Tidigare forskning visar dock att det är ovanligt med fysiskt våld vid bankoch postrån (Brå 2004b). Vid värdetransportrånen förekom däremot
fysiskt våld mot väktare eller polis i omkring en tredjedel av fallen.
Några uppgifter om vilken typ av bankkontor eller värdetransporter
som rånas finns inte. Det har däremot tidigare konstaterats att bankrånen vanligen sker på tider utanför kontorens ordinarie öppettider
eller i nära anslutning till öppning och stängning (Brå 2004b). Värdetransportrånen tycktes däremot begås på andra tider, inte sällan på
natten. Det har också framkommit en viss koncentration av dessa rån
till december månad, vilket kan förklaras av att det transporteras ovanligt mycket kontanter i samband med julhandeln. Vidare har det konstaterats att de mer välorganiserade rånen, som innebär en högre risk
för skadegörelse eller fysiskt våld, relativt sett är vanligare i länen utanför storstadsregionerna, även om det skett en viss utjämning under
början av 2000-talet.
Gärningspersonerna vid bank- och värdetransportrån har vanligen
visat sig vara män i åldern 20–30 år med hög kriminell belastning (Brå
2004b). Den genomsnittliga åldern bland misstänkta är något högre
än för andra typer av rån. Generellt sett är dessa rånare extremt brottsbelastade sedan tidigare. En inte obetydlig andel av de misstänkta (12
procent) har också visat sig ha koppling till kända kriminella gäng.

Hanteringen i rättsväsendet
Rån är ett allvarligt brott med höga straffsatser och hög prioritet inom
rättsväsendet. Sannolikheten att en rånare grips och lagförs efter ett
enskilt brottstillfälle är dock inte särskilt stor. Den så kallade personuppklaringsprocenten, den del av de anmälda brotten där man lyckas
binda en misstänkt person till brottet, har under de senaste åren uppgått till närmare 15 procent.
Det bör emellertid påpekas att personuppklaringen för rån är högre
än för många andra tillgreppsbrott. Vid exempelvis bilstöld ligger personuppklaringen på omkring fem procent. Till skillnad från vad som
är fallet vid många andra brott har personuppklaringen för rån inte
heller minskat de senaste decennierna. När det gäller uppklaringen
totalt, där även uppklaring då man inte binder en person till brottet
(så kallad teknisk uppklaring) inkluderas, har en tydlig ökning skett
under 2000-talet (se figur 7).
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Figur 7. Andel uppklarade respektive personuppklarade anmälda rån, år 1995–
2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.

Att uppklaringsprocenten, trots ett allt större antal anmälda brott,
inte har minskat över tid antyder att rån är ett prioriterat brott i polisens och övriga rättsväsendets arbete. Rån, i synnerhet personrån, har
också, liksom andra brott som innehåller vålds- eller hotmoment, fått
stor uppmärksamhet i den kriminalpolitiska debatten under 1990- och
2000-talen (Brå 2008). En annan omständighet som visat att rån är
högprioriterat i polisens arbete är att andelen anmälda fall av förberedelse till rån är relativt hög, åtminstone vid bank-, post- och värdetransportrån (närmare 25 procent, Brå 2004b) och butiksrån (närmare 5
procent, Brå 2011a). Dessa förberedelseanmälningar är ofta ett resultat
av spanings- och underrättelsearbete inom polisen.
År 2011 fattades närmare 1 000 lagföringsbeslut om rån. Antalet lagföringar för rån har legat på omkring 800–1 000 under hela 2000-talet.
Det är en fördubbling jämfört med 1980-talet. Rån ses i övriga Europa,
liksom i Sverige, som ett allvarligt brott och med undantag för unga
rånare döms majoriteten av gärningsmännen till fängelse (European
Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2010; Lewis m.fl.
2004). Av de personer som år 2011 befanns skyldiga till rån som huvudbrott dömdes närmare 45 procent till fängelse, med en genomsnittstid
på ungefär ett och ett halvt år vid rån av normalgraden. Den näst vanligaste huvudpåföljden var skyddstillsyn. För den relativt stora grupp
råndömda som är under 18 år är dock ungdomsvård och ungdomstjänst de dominerande påföljderna. Påföljderna har enligt kriminalstatistiken inte förändrats nämnvärt de senaste åren.
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Inte heller har den andel av rånbrotten som i domstolarna rubriceras som grova förändrats över tid. Majoriteten som fälls för grovt rån
döms till fängelse och år 2011 var genomsnittstiden ungefär fyra och
ett halvt år. Omständigheter som gör att ett rån rubriceras som grovt är
bland annat om rånaren använt eller hotat med våld som är livsfarligt
(till exempel att skjuta någon), om rånet utförts i någons privata hem
eller om offret kan betraktas som en särskilt sårbar och utsatt person,
exempelvis en äldre eller funktionshindrad.

Kriminalpolitik och brottsförebyggande arbete
Även om rånen antalsmässigt är en relativt liten brottstyp kan de medföra svåra konsekvenser för både enskilda personer och för samhället
i stort. De individer som drabbas utsätts i och med hot- och våldsmomentet för allvarligt obehag, faror och kränkningar. Förutom fysiska
och psykiska skador kan såväl privatpersoner som företag också lida
ekonomiska skador. Det är därför angeläget med kriminalpolitiska
och brottsförebyggande åtgärder för att motverka rånbrottsligheten.
En viktig förebyggande strategi när det gäller såväl butiks- som
bankrån är åtgärder som rent fysiskt försvårar brottens genomförande,
genom situationell brottsprevention. Det kan handla om att begränsa
mängden tillgängliga kontanter genom att använda sedelboxar, slutna
kassasystem och värdeskåp med tidlås eller deponeringslucka, samt sedelutmatare för kontanter. Exempel på andra situationella åtgärder i
butik är begränsningar av ensam- och kvällsarbete, övervakningskameror och ändrad utformning av butikslokalen, såsom ökad insyn genom butiksfönstren, låsta bakdörrar med titthål samt god belysning
vid kundentrén. 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln finns
hos Handelns arbetsmiljökommitté och innehåller mer utförliga åtgärdsförslag. En viktig aspekt av de tekniska och kontantbegränsande åtgärderna är att informera dem som kommer in i lokalen (och
därmed potentiella rånare) om att sådana skydd finns. Som tidigare
nämnts har situationella åtgärder haft en betydande inverkan på att
bank- och postrånen minskat sedan början av 1990-talet (Brå 2004b).
En risk vid sådana åtgärder är att brottsligheten flyttar till nya objekt,
men sådana överflyttningar har varken för rån eller för brott generellt visat sig vara lika stora som de aktuella minskningarna (Hesseling
1994; Brå 2004b; Weisburd m fl 2006).
Då många rån begås av en relativt liten grupp kriminella kan även
riktade polisinsatser vara ett sätt att få ned brottsligheten. Utöver vad
som gäller för bankrånare, som är mycket benägna att upprepa brotten, har även person- och butiksrån förövade av ungdomar visat sig
minska regionalt när polisen stört särskilt brottsaktiva grupper (RPS
2000; Brå 2008). Här handlar det om prevention genom såväl inka-
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paciterings- och nätverkseffekter, som sociala insatser efter polisingripanden.
Personrånen begås till stor del av ungdomar från storstadsområden
med hög koncentration av sociala problem. Även om de ekonomiska värden som de unga rånarna kommer över ofta är små, antyds i
svenska undersökningar att rånen kan vara ett sätt för ungdomar från
resurssvaga hem att »ge igen« på vad som uppfattas som mer privilegierade grupper av ungdomar (Brå 2000). Olika sociala insatser för
att motverka ungdomskriminalitetet generellt är således ett i längden
viktigt sätt att minska även antalet ungdomsrån. Riskfaktorer för kriminell utveckling hos unga kan finnas både hos individen, i familjen,
i skolan, i kamratkretsen och i närsamhället. De samhälleliga instanser som kan bidra till att förebygga den här typen av brottslighet är
därmed förutom polis (och näringsliv) även skola, föreningsliv, socialtjänst, ungdomsverksamhet, föräldraföreningar med mera.
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Sammanfattning
I det föreliggande kapitlet beskrivs utvecklingen av sexualbrott
utifrån två datakällor, den Nationella trygghetsundersökningen50 (ntu) respektive kriminalstatistiken. Resultaten visar att
den självrapporterade utsattheten för sexualbrott enligt ntu är
både låg och stabil över tid. Under de sju år som undersökningen genomförts har omkring 0,8 procent av samtliga tillfrågade
uppgett att de utsatts för något sexualbrott under det föregående kalenderåret. Andelen kvinnor var 1,1 procent och andelen
män 0,3 procent i den senaste mätningen avseende år 2011.
Enligt internationella undersökningar av liknande typ ligger
andelen utsatta för sexuellt våld strax över Europas genomsnitt.
Anmälningsstatistiken visar däremot på en tydlig ökning. Det
förklaras till viss del av en ökad benägenhet att anmäla dessa
brott till polisen – något som framgår av ntu likväl som i en
del specialstudier. Anmälningar om våldtäkt ökar särskilt, vilket
även förklaras av förändringar i lagstiftningen och den sedan
år 2005 utvidgade lagliga definitionen av våldtäkt. De absolut
senaste åren har ökningen avstannat något. År 2011 anmäldes
cirka 17 000 sexualbrott, varav 38 procent var anmälningar om
våldtäkt. En ungefär lika stor andel utgörs av anmälningar om
sexuellt ofredande. Enligt båda datakällorna är det framförallt
yngre kvinnor som är överrepresenterade bland offren medan
yngre män dominerar bland gärningspersonerna. Enbart 2 procent av personer misstänkta för sexualbrott var kvinnor år 2011.
Samtidigt visar ntu att andelen händelser där en man har blivit
utsatt för sexualbrott av en kvinna har ökat under de senaste
åren. Enligt en specialstudie om våldtäkt mot barn är förövaren
oftast en person från barnets närmaste omgivning och betydligt
äldre när barnet är under 12 år, medan när offret är i yngre tonåren, 12–14 år, är gärningspersonen oftare en jämnårig och har
inte lika ofta en nära relation till barnet.
År 2011 uppklarades 55 procent av sexualbrotten, varav 21 procent motsvarar personuppklaring. Andelen har varit stabil över
50

För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

109

Sexualbrott

tid. Samma år lagfördes cirka 2 500 sexualbrott. Den vanligaste påföljden vid våldtäkt är fängelse (86 procent av alla lagföringsbeslut med våldtäkt som huvudbrott år 2011, 70 procent
vid våldtäkt mot barn), medan sexuellt ofredande ofta bestraffas
med böter. Huvuddelen i det brottsförebyggande arbetet består
av diverse behandlingsprogram riktade främst mot personer
som blivit lagförda. Sedan 2012 finns också en anonym nationell telefonlinje för så kallad oönskad sexualitet dit man kan
vända sig i fall man upplever sig vara i riskzonen för att begå
sexualbrott.
Debatten kring sexualbrott har länge varit intensiv och sexualbrottslagstiftningen (6 kap. BrB) har omarbetats i omgångar,
senast år 2005. Ytterligare ändringar föreslås i en ny utredning
som överlämnats till regeringen hösten 2010.

Inledning
Sexualbrotten omfattar enligt 6 kap. BrB flera olika brottstyper. Brottstypen är heterogen med varierande allvarlighetsgrad från gester med
kränkande sexuell innebörd till grov våldtäkt med inslag av misshandel. Sexualbrotten kan, med utgångspunkt i brottsbalkens definitioner,
grovt delas in i fyra huvudkategorier: (1) våldtäkt, (2) sexuellt tvång,
utnyttjande med mera, (3) blottning och (4) så kallat annat sexuellt
ofredande (annat än blottning). Antalsmässigt utgör sexualbrotten en
liten brottstyp i kriminalstatistiken – år 2011 utgjorde de 1,2 procent av
det totala antalet anmälda brott.51
6 kap. BrB har omarbetats helt två gånger sedan den infördes år 1965,
nämligen åren 1984 och 2005. Syftet med den senaste omarbetningen
var dels att ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande, dels att på olika sätt lyfta fram och förstärka det rättsliga skyddet för barn och ungdomar mot sexuella kränkningar och sexuellt våld.
Centrala förändringar i sexualbrottslagstiftningen år 2005 var att
våldtäktsbrottet utvidgades genom att kravet på tvång sänktes och formerna av hot för att tilltvinga sig samlag eller samlagsliknande handlingar lindrades. Vidare inkluderades otillbörligt utnyttjande av person
på grund av att denna befinner sig i hjälplöst tillstånd (medvetslöshet,
sömn, berusning, annan drogpåverkan med mera) i bestämmelsen om
våldtäkt och därmed flyttades den ut ur den tidigare bestämmelsen
51
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om sexuellt utnyttjande. Samtidigt infördes särskilda straffbestämmelser för brott som riktar sig mot barn: våldtäkt mot barn, sexuellt utnytt
jande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell
posering samt köp av sexuell handling av barn (förförelse av ungdom
enligt den tidigare brottsrubriceringen). Den tidigare lagen (1998:408)
om förbud mot köp av sexuella tjänster flyttades in i 6 kap. BrB och
fick benämningen köp av sexuell tjänst (6 kap. 11 § BrB).
År 2009 infördes ett nytt brott i 6 kap. 10 §, kontakt med barn i sexuellt
syfte, även kallad grooming. Syftet var att ytterligare förstärka det straffrättsliga skyddet för barn mot att utsättas för sexuella övergrepp (prop.
2008/09:149). Bestämmelsen tar sikte på kontakter med ett barn, exempelvis genom internet, som syftar till att möjliggöra sexuella övergrepp mot barnet vid ett fysiskt möte. Bestämmelsen omfattar den
som, i syfte att mot ett barn under femton år begå ett sexualbrott52,
träffar en överenskommelse med barnet om ett fysiskt möte samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant möte
kommer till stånd. En sådan åtgärd kan till exempel vara att betala en
resebiljett till barnet eller att själv påbörja en resa till mötesplatsen
(prop. 2008/09:149 sid. 47). Straffsatsen för brottet är böter eller fängelse i högst ett år.
Ytterligare två förändringar infördes i sexualbrottskapitlet år 2011.
Den ena avser en skärpning av straffsatsen för köp av sexuell tjänst
enligt 11 §, från högst sex månaders till högst ett års fängelse. Straffskärpningen infördes i syfte att skapa utrymme för en mer nyanserad
bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst
(prop. 2010/11:77). Den andra förändringen avser en kriminalisering av
koppleri redan på förberedelsestadiet, vilket krävdes för att harmonisera den svenska lagstiftningen med Europarådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (prop. 2010/11:76).

Utvecklingen av sexualbrott
Två datakällor kommer huvudsakligen att användas för att beskriva
brottsnivån och utvecklingen i sexualbrott över tid; nämligen den årliga Nationella trygghetsundersökningen (ntu) – en omfattande frågeundersökning om utsatthet för brott och kriminalstatistiken. Båda har
sina fördelar och begränsningar (se Inledningskapitlet). Kriminalstatistiken fångar oftare grövre brott som inte i samma utsträckning rapporteras i frågeundersökningar, då de mest utsatta personerna i befolkningen inte nås av dessa undersökningar i samma utsträckning. I ntu
52

De sexualbrott som avses är: våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn,
sexuellt övergrepp mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering och sexuellt ofredande.
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och liknande brottsofferstudier får man däremot mer information om
mindre grova händelser som inte alltid anmäls samt fler detaljer kring
själva omständigheterna och om de inblandade personerna.

Brottsnivå och utveckling enligt NTU
I ntu formuleras frågan om utsatthet för sexualbrott på följande sätt:
»Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (kalen
derår)? Det gäller både allvarliga och mindre allvarliga händelser, till exem
pel hemma, på jobbet, i skolan eller på någon allmän plats«. Personer som
svarar ja på denna fråga får sedan även besvara en rad följdfrågor om
händelsen, framförallt om förövaren och om omständigheterna kring
brottet. Under den studerade perioden (åren 2005–2011) har sammanlagt 843 personer uppgett att de utsatts för sexuellt våld53 och tillsammans har de beskrivit omständigheterna kring 1 014 händelser.54 Enligt
uppskattningar i ntu motsvarar detta 52 000 utsatta personer i befolkningen och 114 000 händelser av sexualbrott under år 2011.
Under de sju åren som undersökningen genomförts har andelen
som svarat jakande på frågan om utsatthet för sexuellt våld legat relativt stabilt på omkring 0,8 procent (figur 1). Andelen är cirka fyra
gånger högre bland kvinnor jämfört med män; i den senaste mätningen uppgav 0,3 procent män och 1,1 procent kvinnor att de utsattes för
sådant sexuellt våld under 2011. Bland kvinnor noteras en viss nedgång sedan 2005, vilket dock enbart förklaras av att andelen utsatta
var högre vid det första mättillfället (1,6 procent) medan ingen klar
trend kan observeras under den resterande perioden. Andelen män
som uppger utsatthet för sexualbrott är låg jämfört med flertalet andra brottstyper och här kan man inte heller tala om någon märkbar
förändring över tid.
Av alla som uppgett att de utsatts för någon form av sexualbrott
under de aktuella åren hade 59 procent drabbats en gång, 22 procent
två eller tre gånger och resten, 19 procent, fyra gånger eller fler. Fördelningen är likartad under hela perioden.

Allt fler sexualbrott anmäls
Personer som i ntu uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott har
även fått uppge om brottet anmälts. Frågan om eventuella förändringar i anmälningsfrekvensen är särskilt viktig i samband med brott med
stort mörkertal. Att mörkertalet är särskilt omfattande för sexualbrott
är känt sedan tidigare (Brå 2012a). Eftersom antalet rapporterade händelser inte är tillräckligt stort för en beräkning för varje år, har upp53

54
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Undersökningen genomförs varje år och frågorna om utsatthet för brott avser
händelser under det föregående kalenderåret.
I enskilda analyser kan antalen vara något lägre beroende på det interna bortfallet.
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Figur 1. Andel utsatta för sexualbrott, åren 2005–2011. Procent. Källa: NTU.

gifter från två perioder jämförts, 2005–2007 respektive 2008–2011. Resultaten visar att andelen brott som enligt de utsatta har anmälts till
polisen har ökat från 14 till 18 procent55 mellan dessa perioder. Uppgiften är viktig vid tolkningen av den nedan redovisade kriminalstatistiken och de slutsatser om utvecklingen som kan dras av denna.

Hälften av självrapporterade sexualbrott sker på allmän plats
Den vanligaste brottsplatsen vid sexualbrott rapporterade i ntu var någon typ av allmän plats som en gata, ett torg eller kollektivtrafik. Nästan hälften av händelserna ska ha skett på en sådan plats. En bostad förekommer som brottsplats i cirka en femtedel av händelserna och det
är nästan lika vanligt att de rapporterade sexualbrotten skedde på en
skola eller en arbetsplats. I nio procent av händelserna var det aktuellt
att uppsöka sjukvård och 19 procent av de utsatta uppgav ett behov av
stöd efteråt som inte fanns att tillgå.

Brottsnivå och utveckling enligt kriminalstatistiken
År 2011 registrerades drygt 17 000 anmälningar om sexualbrott.56 Som
55

56

När förövaren är en närstående person har dock andelen sexualbrott som anmälts till polisen sjunkit något, se kapitlet om Våld mot närstående.
I föreliggande kapitel redovisas enbart brott mot 6 kap. BrB. Vissa brottstyper
som ibland betraktas som sexualbrott lämnas därmed utanför redovisningen. Det
handlar främst om barnpornografibrott (som återfinns i 16 kap. BrB) och brott
enligt bestämmelsen om människohandel för sexuella ändamål (se 4 kap. 1a §
BrB). Dessa utgör dock förhållandevis små brottstyper. År 2011 anmäldes 444
barnpornografibrott och 35 fall av människohandel för sexuella ändamål.
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Figur 2. Andel anmälda sexualbrott fördelade efter brottstyp,
år 2011 (N=17 077). Procent.
Källa: Kriminalstatistiken.
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tidigare nämnts omfattar kategorin ett brett spann av olika typer av
händelser och i figur 2 redovisas en grov indelning i underkategorier.
Som framgår står sexuellt ofredande och våldtäkt för de största andelarna av anmälda sexualbrott (39 respektive 38 procent). Sexuellt utnyttjande utgör 8 procent och blottning 6 procent.
Anmälningarna för samtliga sexualbrott har ökat mer eller mindre
kontinuerligt sedan mitten av 1970-talet och ligger nu på en flerfaldigt
högre nivå jämfört med början av perioden (figur 3). Den absolut senaste utvecklingen visar visserligen på att ökningen avstannat, men
liknande situation har även noterats tidigare utan att kunna tolkas
som ett trendbrott i ett längre perspektiv. En stor del av den generellt
ökande tendensen kan tolkas mot bakgrund av ökande benägenhet
hos befolkningen att anmäla sexualbrott enligt ntu, som beskrivits
ovan och även konstaterats i andra kartläggningar (Brå 2008). Liknande trender mot lägre tolerans har även observeras för våldsbrott i allmänhet (Estrada 2006; von Hofer m.fl. 2012).
I figur 4 särredovisas utvecklingen i anmälda brott för de olika
huvudkategorierna av sexualbrott. Det framgår att den relativa fördelningen som redovisats i figur 2 gällande år 2011 inte motsvarar
fördelningen under de tidigare decennierna. Från att ha varit den dominerande brottstypen under 1970-talet har exempelvis blottning blivit
den minsta kategorin av anmälda sexualbrott sedan slutet av 1990-talet. Det är också den enda av de redovisade brottstyperna där ingen
ökningstrend kan observeras i ett längre perspektiv, utan antalet anmälda fall av blottning har varierat mellan 850 och drygt 1 800 brott
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Figur 3. Antal anmälda sexualbrott (samtliga brott enligt 6 kap. BrB), åren 1975–
2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 4. Antal anmälda sexualbrott, efter brottstyp, åren 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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om året. En motsatt utveckling noteras för annat sexuellt ofredande (ej
blottning), som utgjorde en liten andel av samtliga registrerade sexualbrott i början av den studerade perioden, men idag motsvarar 40
procent och därmed är den mest omfattande sexualbrottstypen enligt
dagens anmälningsstatistik. Samtidigt har anmälningarna om våldtäkt
ökat dramatiskt, framförallt från och med 2005 då våldtäktsbestämmelsen utvidgades (se ovan). Det har inneburit att våldtäkt enligt anmälningsstatistiken är en närmast lika omfattande brottstyp 2011 som
sexuellt ofredande. Anmälningar om sexuellt utnyttjande ökade under
1970- och 1980-talen, för att därefter ligga på en relativt stabil nivå under 1990-talet följt av en minskning från och med 2005. Den senaste
minskningen förklaras av att sexuellt utnyttjande av person i hjälplöst
tillstånd flyttades till våldtäktsbestämmelsen i samband med 2005 års
reform.

Specialstudie om våldtäkt: allt fler mindre grova fall anmäls
Brå har tidigare publicerat en fördjupningsstudie av anmälda våldtäkter mot personer 15 år och äldre åren 1995–2006 (Brå 2008). Syftet var
att undersöka möjliga skäl till ökningen i antalet anmälda brott och
effekten av lagändringen 2005. Resultaten visade att överfallsvåldtäkter
har minskat sin andel bland samtliga anmälda våldtäkter och att händelser inomhus ökat särskilt. Det var framförallt mindre grova våldtäkter, det vill säga händelser utan något grövre våld, utan bruk av vapen
och utan skador på offret, som börjat anmälas i större utsträckning.
Andelen händelser där förövaren var offrets nuvarande eller tidigare
partner hade minskat medan allt fler våldtäkter med obekant eller
mycket ytligt bekant gärningsperson kom till polisens kännedom. En
slutsats var att den förändrade tillfällesstrukturen med fler möjligheter
till snabba och tillfälliga möten (större nöjeslivsutbud i storstäderna,
samt internetdejting) kan vara en delorsak till den ökande trenden,
men att den framförallt förklaras av att fler vågar anmäla övergreppen. Det stöds av den särskilda ökningen i mindre grova våldtäkter
samt ökande andel anmälningar som görs av en tredje part, inte sällan
skolan, vården eller socialtjänsten. Sammantaget stödjer dessa resultat
det redan nämnda antagandet om en minskad tolerans för sexuellt
våld. Dels återspeglas det i att även andra än de direkt inblandade reagerar och anmäler, dels i att våld och synliga skador på kroppen inte i
samma utsträckning som tidigare verkar vara en förutsättning för att
man ska våga göra en anmälan utan även mindre grova övergrepp registreras hos polisen.

Utveckling av sexualbrott mot barn
Sexuellt våld mot barn uppmärksammas i allt större utsträckning, vilket inte minst återspeglas i de senaste ändringarna i sexualbrottslag-
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Figur 5. Antal anmälda sexualbrott mot barn under 15 år, efter brottstyp, åren
2000–2011. Källa: Kriminalstatistiken.

stiftningen som särskilt syftat till att ge barn ett ökat skydd mot liknande övergrepp. I figur 5 särredovisas anmälda sexualbrott mot barn
under 15 år från och med år 2000 och framåt. Även i detta fall kan en
kraftigare ökning noteras beträffande våldtäkt efter 2005 års reform,
då våldtäkt mot barn kom att utgöra en egen brottstyp. På motsvarande
sätt har anmälningar av sexuellt utnyttjande mot barn sjunkit under
samma period. Skälen är desamma som för vuxna offer – att händelser
som tidigare rubricerats som sexuellt utnyttjande i högre grad börjat
registreras som våldtäkt mot barn. Den ökande trenden gällande sexuellt ofredande annat än blottning bröts år 2011 då en nedgång observeras för första gången på flera år.

Internationell utblick
Det finns klara skillnader länder emellan beträffande hur man definierar brott, samlar in data om brott samt hur man räknar brott i kriminalstatistiken. Av denna anledning är de flesta forskare överens om att
det är svårt att jämföra brottsnivåer mellan olika länder med utgångspunkt i den officiella brottsstatistiken (Aebi m.fl. 2010). De internationella offerundersökningar som genomförts vid flera tillfällen under
perioden 1989–2005 anses ge bättre underlag för internationella jämförelser, även om dessa undersökningar också är förknippade med en del
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

117

Sexualbrott

svåra metodologiska problem (Aebi m.fl. 2010). Resultat från dessa undersökningar visar att andelen i befolkningen som uppger att de blivit
utsatta för sexualbrott under det senaste året ligger på ungefär samma
nivå i Sverige som i våra nordiska grannländer Finland och Norge. Vidare visar resultaten att utsattheten i alla tre länderna ligger strax över
genomsnittet för Europa i stort (von Hofer m.fl. 2012).

Offer och gärningspersoner
Även när det kommer till att beskriva personer utsatta för sexualbrott
och personer som begår dessa brott ger ntu och kriminalstatistiken
enbart en delvis samstämmig bild. Datakällorna kan sägas komplettera varandra även i detta avseende och de olika resultaten kan bland annat utgöra en ledtråd beträffande mörkertalets karaktär. Uppgifterna
om de inblandade är färre i kriminalstatistiken, medan ntu innehåller mer detaljerad information genom de följdfrågor som ställts kring
varje rapporterad händelse. Eftersom alla som uppger att de utsatts för
sexuellt våld får beskriva upp till tre händelser där olika gärningspersoner kan ha förekommit, redovisas de följande uppgifterna per rapporterad händelse i ntu.

Kön och ålder
Majoriteten av händelserna som rapporteras i ntu, cirka fyra femtedelar, rör en kvinna som utsatts av en man. En dryg tiondel av händelserna är övergrepp av en man mot en annan man och 3–4 procent fall
där en kvinna utsätter en kvinna. Händelser där en man uppgett att
han blivit utsatt för sexualbrott av en kvinna har fördubblats från 3
procent under den första mätperioden till 6 procent under de senaste
mätningarna (se tabell 1).

Tabell 1. De inblandades kön. Andel händelser i procent. Källa: NTU.
Gärningsperson (%)
Den utsatte (%)
2005–2007 (n=442)

Man

Totalt

Man

11

3

14

Kvinna

82

4

86

Totalt

93

7

100

Man

Kvinna

Totalt

Man

11

6

17

2008–2011 (n=553)
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Kvinna

Kvinna

80

3

83

Totalt

91

9

100
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Figur 6. Andelen kvinnor (n=716) och män (n=127) utsatta för sexualbrott upp
delat på ålder, åren 2005–2011. Procent. Källa: NTU.

Det är framförallt yngre personer under 45 år som uppger att de blivit utsatta för sexualbrott (se figur 6).57 Cirka 40 procent av de utsatta,
både kvinnor och män, var 25–44 år vid händelsen. Samtidigt framkommer en viss könsskillnad på så sätt att de flesta av de utsatta kvinnorna är under 25 år (44 procent) medan männen överlag är äldre. Att
utsättas för sexualbrott efter 64 års ålder är ovanligt men rapporteras
oftare bland män (7 procent jämfört med 1 procent bland kvinnor),
när hela perioden, det vill säga år 2005–2011 studeras. Den genomsnittliga åldern bland utsatta kvinnor var 31 år och bland utsatta män 37 år.
I ntu får de som utsatts för sexualbrott även uppge gärningspersonens ålder och i fall den exakta åldern var okänd för dem, ombeds de
att försöka uppskatta denna med hjälp av ett antal fasta ålderskategorier (figur 7). Resultaten visar att det är relativt ovanligt med gärningspersoner under 18 år och ännu mindre vanligt att ha blivit utsatt av
någon som är 65 år eller äldre. Samtidigt tenderar kvinnliga förövare
vara något äldre än de manliga, om man utgår från vad offren uppgivit. I mer än hälften (54 procent) av sexualbrotten som kvinnor ska ha
begått var förövarna mellan 35 och 64 år gamla, medan motsvarande
andel för manliga gärningspersoner var 43 procent. Manliga gärnings-

57

För att kunna beskriva ålder även hos de betydligt färre manliga offren för sexualbrott har svaren från samtliga år behandlats som ett urval.
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Figur 7. Kvinnliga (n=59) och manliga (n=911) gärningspersoners uppskattade
ålder enligt de utsatta, åren 2005–2011. Andelen händelser i procent. Källa: NTU.

personer uppskattas oftare vara under 35 år. Sammanfattningsvis är
alltså manliga offer oftare äldre än kvinnliga medan motsatsen gäller
gärningspersoner – det vill säga kvinnliga förövare förefaller vara något äldre.

Typ av relation, antal gärningspersoner och berusning
Ytterligare följdfrågor ställs i ntu om exempelvis relationen till gärningspersonen, hur många gärningspersoner som var inblandade i
händelsen och om gärningspersonen kan ha varit påverkad av alkohol
eller andra droger. De svarande får även uppge eventuell egen berusning i samband med händelsen.
I närmare 60 procent av händelserna var gärningspersonen helt
obekant med den utsatte, i drygt 30 procent var de inblandade bekanta och en tiondel rapporterade att övergreppen ska ha begåtts av en
närstående. De flesta övergrepp begicks av endast en person, men i en
tiondel av händelserna var två eller fler gärningspersoner inblandade.
I majoriteten av händelserna (57 procent) bedömdes förövaren ha varit berusad eller drogpåverkad vid brottstillfället, och det är heller inte
ovanligt att även den utsatte, enligt egen uppgift, var alkoholpåverkad
(29 procent).
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I kriminalstatistiken finns knapphändiga uppgifter om offren och gärningspersonerna för sexualbrott. Statistiken över registrerade sexualbrott ger information om ålder och kön när det gäller misstänkta personer, men när det gäller offren redovisades i anmälningsstatistiken
fram till 2007 endast information baserad på ålder genom en uppdelning i brott mot person under 15 år och mot person 15 år och äldre.
Sedan 2008 redovisas även information om brott mot person 15–17 år
och efter kön på den som utsatts för vissa brottstyper. Sett till de största
kategorierna av sexualbrott som redovisas i kriminalstatistiken, det vill
säga sexuellt ofredande (exklusive blottning) våldtäkt, våldtäkt mot
barn och sexuellt tvång, utnyttjande med mera, hade 54 procent av de
anmälda brotten år 2011 begåtts mot vuxna och övriga 46 procent mot
barn (under 18 år). Könsfördelningen kan redovisas utifrån kriminalstatistiken för både vuxna och barn endast beträffande våldtäkt.58 Det
framgår av statistiken för denna brottstyp att offret var en flicka eller
kvinna i 94 procent av de anmälda brotten och en pojke eller man i 6
procent av brotten. Skevheten i könsfördelningen bland offren för de
anmälda våldtäktsbrotten är minst för brott mot barn under 15 år. Här
hade 90 procent av de anmälda brotten begåtts mot en flicka år 2011,
och 10 procent mot en pojke.

Sexualbrott

Offer och gärningspersoner i kriminalstatistiken

Personer misstänkta för sexualbrott
År 2011 registrerades drygt 2 840 personer som misstänkta för sexualbrott. Av dessa var 37 procent misstänkta för våldtäkt eller våldtäkt mot
barn och 37 procent för sexuellt ofredande (se tabell 2). Arton procent
misstänktes för köp av sexuell tjänst. Totalt sett utgjorde personer i åldern 15–20 år 19 procent av de misstänkta. Högst andel ungdomar mellan 15 och 20 år, drygt 60 procent, fanns bland dem som misstänktes
för sexuellt utnyttjande av barn under 15 år.
Antalet kvinnor som misstänks för sexualbrott är mycket litet. De
63 kvinnor som registrerades som misstänkta för sexualbrott år 2011
utgjorde det året 2 procent av det totala antalet misstänkta personer.
Antalet personer misstänkta för sexualbrott ökade med drygt 30
procent mellan år 2008 och 2010, från 2 252 till drygt 3 000 personer,
för att sedan minska något år 2011. Andelen ungdomar mellan 15 och
20 år bland de misstänkta för sexualbrott har däremot inte förändrats
nämnvärt. Nivån var 21 procent år 2008 och 19 procent år 2011.
De misstänkta personernas åldersfördelning för perioden 2008–
2011 redovisas i figur 8. Som framgår av figuren återfinns de misstänkta
58

Könsfördelning för brottstypen sexuellt utnyttjande med mera särredovisas i statistiken efter kön för brott mot barn men inte för brott mot vuxna. Brottstypen
sexuellt ofredande särredovisas inte efter kön.
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Tabell 2. Antal personer misstänkta för sexualbrott, totalt samt för vissa brottstyper,
andel ungdomar samt andel kvinnor i procent, år 2011. Källa: Kriminalstatistiken.
Brottstyp

Misstänkta personer
Totalt
Antal

Våldtäkt inkl. grov
Mot barn under 15 år

därav 15–20 år därav kvinnor
Antal

Andel

Antal

Andel

1 054

251

24

21

2

371

122

33

15

4

Mot barn 15–17 år

159

71

46

3

2

Mot person 18 år eller äldre

562

61

11

4

1

Sexuellt tvång, utnyttjande med mera

354

130

37

18

5

Sexuellt utnyttjande av barn
under 15 år

141

89

64

7

5

Sexuellt övergrepp mot barn
under 15 år

127

27

21

6

5

Blottning

128

15

12

-

-

Annat sexuellt ofredande mot person
under 15 år

366

71

20

10

3

Annat sexuellt ofredande mot person
15–17 år

191

44

23

2

1

Annat sexuellt ofredande övriga fall

443

58

13

11

2

Köp av sexuell tjänst
Sexualbrott totalt

510

17

3

-

-

2 843

522

19

63

2
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Figur 8. Åldersfördelning bland män (N=10 318) och kvinnor (N=205) misstänkta
för sexualbrott, åren 2008–2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
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personerna i samtliga åldersgrupper i befolkningen, även om det är
ovanligt med misstänkta personer som är 50 år eller äldre. Bland de
drygt 200 kvinnor som blivit misstänkta för sexualbrott under perioden 2008–2011 är förskjutningen mot lägre åldrar mer uttalad än bland
männen. Totalt 55 procent av de misstänkta kvinnorna var under 30 år
och endast drygt 6 procent var 50 år eller äldre. Motsvarande andelar
för de misstänkta männen var 42 respektive närmare 20 procent.
Oavsett datakälla visar alltså resultaten att det framförallt är yngre kvinnor som utsätts för sexualbrott och yngre män som är överrepresenterade bland gärningspersoner.59 Bilden av gärningspersoner
enligt kriminalstatistiken skiljer sig dock något från vad som framkommer i ntu. Medan enbart 2 procent av dem som registreras som
misstänkta för något sexualbrott i kriminalstatistiken är kvinnor, visar ntu att i omkring 15 procent av de i undersökningen rapporterade övergreppen var gärningspersonen en kvinna. En del av skillnaden kan förklaras av att kriminalstatistik över misstänkta bygger på
personer och ntu på brottshändelser i vilka samma gärningsperson
kan ha figurerat. Men det är också sannolikt att händelser med kvinnliga förövare i lägre grad rapporterats till polisen och att relativt sett
färre kvinnor registreras som misstänkta för sexualbrott. Även beträffande gärningspersonernas ålder framkommer vissa skillnader mellan
de olika datakällorna. Enligt ntu är kvinnor som ska ha begått brotten
mycket sällan under 20 år. Det är betydligt vanligare att tonåriga tjejer
registreras som misstänkta för sexualbrott enligt kriminalstatistiken
än äldre kvinnor.60 Hela 30 procent av de misstänkta kvinnorna tillhörde den till antalet relativt begränsade kategorin 15–19 år. Åldersfördelningen bland manliga förövare varierar däremot inte lika mycket
beroende på vilken typ av data man utgår ifrån. Enligt båda källorna
var närmare hälften av dem mellan 20 och 40 år. Mycket tyder alltså på
att det framförallt är äldre kvinnor som är underrapporterade i kriminalstatistiken över misstänkta för sexualbrott – i vart fall i relation till
de händelser som rapporteras i ntu.

Vilka är förövare vid våldtäkt mot barn?
När det gäller de anmälda våldtäkterna mot barn under 15 år, har en
fördjupningsstudie (Brå 2011) visat att det generellt sett finns stora
skillnader i omständigheterna kring de brott som begåtts mot barn
under 12 år och de som begåtts mot barn i 12–14-årsåldern. De brott
59

60

Bland misstänkta kvinnor är visserligen koncentrationen till yngre åldrar större än
bland misstänkta män men till det absoluta antalet är dessa unga kvinnor betydligt färre än unga män bland dem som misstänks.
En del av förklaringen kan ligga i att NTU-frågor ställs till personer 16 år och äldre
och det är vanligt att förövaren är i samma ålder. Möjligen missar NTU en del av
händelserna med förövare i yngre tonåren.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

123

Sexualbrott

som avser de yngre offren hade oftast begåtts av en gärningsperson
som var mycket äldre än barnet (i närmare 90 procent av brotten var
förövaren minst fem år äldre), och som antingen var någon från barnets närmaste familj eller från släkten eller någon annan vuxen som
barnet redan var bekant med. Det var mycket sällsynt med förövare
som de utsatta barnen inte kände sedan tidigare (3 procent av fallen).
Bland barnen i 12–14-årsåldern var det jämförelsevis vanligare att
förövaren och offret var i ungefär samma ålder (förövaren var mindre
än fem år äldre än offret i 42 procent av fallen), och jämfört med de
yngre barnen var det också vanligare att förövaren varit obekant med
barnet (18 procent av fallen). Det var också mindre vanligt med förövare som var familjemedlemmar eller andra släktingar. Totalt 40 procent av de anmälda brotten mot 12–14-åringarna som ingick i studien
hade begåtts av andra typer av bekanta personer – ofta skolkamrater
eller andra som ingick i offrets umgängeskrets, men ibland även bekanta till familjen eller personer i någon form av förtroendeställning
till barnet. Bland brotten mot 12–14-åringar förekom även brott som
begåtts av en nuvarande eller före detta pojkvän till det utsatta barnet
(12 procent av fallen) och brott som begåtts av någon som barnet träffat via internet (15 procent) (se vidare Brå 2011).

Hantering i rättsväsendet
Uppklaring
Under år 2011 blev närmare 9 500 sexualbrott uppklarade. Totalt sett
låg uppklaringsprocenten för sexualbrotten på 55 procent år 2011, varav 34 procent var teknisk uppklaring (till exempel brott kan ej styrkas, misstänkt yngre än 15 år) och 21 procent personuppklaring (det
vill säga åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse). De senaste åren
har uppklaringsprocenten för sexualbrotten varierat med endast några
procentenheter från år till år.
I absoluta tal ökade antalet personuppklarade sexualbrott markant
under 2000-talet, vilket hänger samman med ökningen i antalet anmälningar. Det innebär samtidigt en tydlig produktionsökning i rättsväsendets hantering av dessa brott, i synnerhet i termer av ett ökat
antal åtalsbeslut. Av de personuppklarade sexualbrotten år 2011 (sammanlagt 3 624 brott) ledde 86 procent till ett åtalsbeslut, 13 procent
till strafföreläggande och endast 1 procent till åtalsunderlåtelse. Personuppklaringen varierar samtidigt mellan olika typer av sexualbrott.
Den högsta personuppklaringen år 2011 återfanns för utnyttjande av
barn för sexuell posering (74 procent) och köp av sexuell tjänst (69 procent). De utgör brott som upptäcks och anmäls av polisen och därför har man ofta en högre andel kända gärningspersoner redan inledningsvis i utredningen. Personuppklaringen för våldtäkter mot barn
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under 15 år var också relativt hög, motsvarande 37 procent. Däremot
låg personuppklaringsprocenten för våldtäkter mot vuxna personer
(18 år eller äldre) mycket lägre (14 procent).

I lagföringsstatistiken redovisas dels hur många brott som blir lagförda, dels kön på dem som lagförts för dessa brott.61 Under år 2011 lagfördes 2 490 sexualbrott. Av de lagförda brotten hade 1 procent (28 brott)
begåtts av en kvinna och de övriga 99 procent av män. Av de lagförda
sexualbrotten hade 14 procent begåtts av personer i 15–20-årsåldern.
Figur 9 redovisar utvecklingen för de lagförda sexualbrotten sedan
mitten av 1990-talet uppdelat på antalet brott som lagförts genom
strafföreläggande, åtalsunderlåtelse eller fällande dom i tingsrätt. De
senare åren har andelen lagföringar som skett i form av strafföreläggande ökat något, vilket i stort sett uteslutande beror på en stor ökning
efter 2008 i antalet brott mot bestämmelsen om köp av sexuell tjänst
som lagförts genom strafföreläggande. År 2008 lagfördes totalt 83 sexköpsbrott, av vilka 49 lagfördes genom strafföreläggande. Motsvarande
siffror för år 2011 var 516 lagförda brott, av vilka 323 hade lagförts i form
av ett strafföreläggande.62
Sedan år 2008 har antalet lagförda sexualbrott totalt sett ökat med
cirka 30 procent. Utvecklingen varierar däremot mellan olika kategorier av sexualbrott. För brottet våldtäkt visar statistiken att antalet lagförda brott har minskat under perioden (efter en ganska stor ökning
under åren 2006–2008). Antalet lagförda våldtäkter mot barn har legat
relativt stabilt. Däremot har antalet lagförda brott med rubriceringarna sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande av barn ökat
mer än 60 procent under perioden 2008–2011, från 193 till 313 lagförda
brott. Antalet lagförda sexuella ofredanden har ökat med 13 procent,
till 901 lagförda brott år 2011 och antalet lagförda sexköpsbrott har sexdubblats (se figur 10). Utvecklingen tyder på att den ökade produktionen avseende rättsväsendets hantering av sexualbrotten sedan 2008 i
61

62

Observera att kriminalstatistiken även redovisar tabeller över lagförda personer. Till skillnad från statistiken över lagförda brott, som redovisar samtliga brott
som lett till lagföring, utgår statistiken om lagförda personer från huvudbrottet
i respektive lagföring. Det innebär att en person som samtidigt lagförts för ett
lindrigare sexualbrott, exempelvis sexuellt ofredande, och ett grövre brott (som
misshandel) inte redovisas bland personer lagförda för sexualbrott utan bland de
lagförda för misshandel. Samtliga siffror som redovisas i detta avsnitt avser statistiken beträffande lagförda brott, inte statistiken beträffande lagförda personer.
Köp av sexuell tjänst kan betraktas som ett så kallat spaningsbrott. Det innebär
att antalet brott som upptäcks i hög grad är beroende av hur mycket resurser
som myndigheter, i det här fallet främst polisen, lägger ner på att beivra den här
typen av brottslighet. Siffrorna är med andra ord ett tecken på att rättsväsendets
myndigheter valt att prioritera denna brottstyp under senare år.
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Figur 9. Antalet lagförda sexualbrott efter lagföringstyp, åren 1995–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 10. Lagföringsutveckling (antalet lagförda brott) för vissa kategorier av sexualbrott åren 2008–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Påföljder
De påföljder som döms ut för sexualbrott kan endast redovisas i förhållande till de fall där dessa brott utgjorde huvudbrottet i lagföringen.
Jämfört med antalet lagförda sexualbrott är antalet lagföringsbeslut
med ett sexualbrott som huvudbrott i lagföringen mindre. Av de sexualbrott som blev lagförda år 2011 utgjorde 56 procent huvudbrottet i
lagföringen.
Den vanligaste påföljden i lagföringsbeslut med våldtäkt som huvudbrott är fängelse. När det gäller lagföringar för våldtäkt gav 86 procent av lagföringsbesluten en fängelsedom år 2011 och när det gäller
våldtäkt mot barn närmare 70 procent. Den genomsnittliga utdömda
fängelsetiden för våldtäkt var två år och tre månader och för grov våldtäkt fem år och nio månader. Motsvarande fängelsetider för våldtäkt
mot barn var två år och tio månader och för grov våldtäkt mot barn
fyra år och elva månader. Under de senaste åren har den genomsnittliga utdömda fängelsetiden för våldtäktsbrott av normalgraden legat
ganska stabilt, medan den genomsnittliga utdömda fängelsetiden för
de grova våldtäktsbrotten mot såväl barn som äldre personer har varierat relativt kraftigt från år till år.
För sexuellt ofredande är den vanligaste påföljden böter – närmare
40 procent av samtliga domslut som avsåg sexuellt ofredande som huvudbrott gav en bötespåföljd år 2011. För lagföringsbeslut med köp av
sexuell tjänst som huvudbrott är den vanligaste påföljden ett strafföreläggande (67 procent av lagföringsbesluten år 2011).

Sexualbrott

första hand avser en ökning i antalet mindre grova sexualbrott som
lett till lagföring.

Rättsväsendets hantering av det nya sexualbrottet
– kontakt med barn i sexuellt syfte
Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte i 6 kap. 10a § BrB
trädde i kraft den 1 juli 2009. Fram till slutet av 2011 hade polisen registrerat närmare 470 anmälda brott mot den nya bestämmelsen – det
vill säga cirka 180 anmälda brott per kalenderår. Personuppklaringsprocenten för det nya brottet är låg. År 2011 låg den totala uppklaringsprocenten för kontakt med barn i sexuellt syfte på 50 procent och personuppklaringsprocenten på 3 procent.

Brottsförebyggande åtgärder
Förebyggande åtgärder mot sexualbrott kan beroende på målgrupp
delas in i primär, sekundär och tertiär prevention (Carmody m.fl. 2009).
Enkelt uttryckt avser primär (eller universell) prevention åtgärder som
är inriktade på hela befolkningen medan sekundär (eller selektiv) prebrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

127

Sexualbrott

vention handlar om förebyggande insatser för riskgrupper. Tertiär
(eller indikerad) prevention avser insatser för enskilda individer och
kommer i fråga först när sexualbrott inträffat (Carmody m.fl. 2009;
Brå 2011).
Primära förebyggande åtgärder exempelvis för sexualbrott mot barn
kan vara utbildningsinsatser för att hjälpa barn att bli mer medvetna
om kroppsliga gränser och oönskad beröring samt utbildningar för
personer som arbetar med barn, bland annat i syfte att öka deras förmåga att uppfatta och på bästa sätt hantera avslöjanden om övergrepp
(Wurtele 2009; Brå 2011). I övrigt ligger fokus för primär prevention på
att minska ojämlikheter mellan könen, lagstiftning, eller att påverka
samhällsnormer rörande våld och sexuella övergrepp (Townsend och
Dawes 2005; Carmody m.fl. 2009; who 2010).
Sekundära förebyggande insatser kan riktas antingen mot grupper
av personer som riskerar att bli offer för sexualbrott eller dem med förhöjd risk att själva begå sådana brott. När det gäller den senare gruppen har man exempelvis i Tyskland och Storbritannien inrättat telefonlinjer dit de som känner ett sexuellt intresse för barn kan ringa
anonymt för att få samtalsstöd och information om lämplig tillgänglig behandling (sbu 2011). Erfarenheter från dessa länder visar att ett
stort antal personer med risk för att begå sexuella övergrepp kan motiveras till brottsförebyggande behandling. Sedan våren 2012 finns en
nationell telefonlinje för så kallad oönskad sexualitet även i Sverige
vid Centrum för andrologi och sexualmedicin, Karolinska universitetssjukhuset, under namnet Preventell.63 Genom att ringa till Preventell kan man anonymt få stöd och råd av en särskilt utbildad professionell person. Man kan också få hjälp med att hitta lämplig behandling
för att förhindra att brott begås.
Den tertiära preventionen handlar om individanpassad påföljd, behandling och andra åtgärder för att minska risken för brottsåterfall
bland sexualbrottsdömda personer efter avtjänat straff (Långström
2010). Ibland räknas även insatser för att hjälpa offer för de sexuella
övergrepp som kommer till myndigheternas kännedom till tertiär prevention. Insatser för dem som blivit utsatta för sexualbrott ska innefatta ett kunskapsbaserat och professionellt bemötande från de yrkesgrupper, bland annat inom vård och rättsväsende, som de kommer i
kontakt med. Exempelvis har Nationellt centrum för kvinnofrid (nck)
vid Uppsala universitet på regeringens uppdrag tagit fram en handbok
med tillhörande guide för att förbättra omhändertagandet av sexualbrottsoffer inom vården (nck 2008a, 2008b).
Under 2000-talet har det manualbaserade relations- och samlevnadsprogrammet (ros) fått brett genomslag i behandlingen av sexual63
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brottsförövare inom den svenska kriminalvården, främst våldtäktsförövare och förövare av sexualbrott mot barn. ros utvecklades i Kanada,
men har anpassats något efter svenska förhållanden och har kognitiv
inriktning med inslag av både gruppsamtal och individuella samtal.
Arbetet med olika teman leds av psykolog eller beteendevetare. Utvärderingsresultat från Sverige visar försiktigt positiva resultat för ros’ effekt på återfallsrisken (nck 2008a, 2008b). Centralt är att man från början bedömer den enskilde förövarens brottsdrivande riskfaktorer och
ger mer omfattande insatser till dem med högre återfallsrisk, fokuserar
på att systematiskt minska riskfaktorerna och förmedlar insatserna på
ett sätt som ger bäst mottaglighet hos deltagarna.
Forskningsläget är fortfarande oklart om behandling för sexualbrottsdömda minskar risken för fortsatt sexualbrottslighet. Detta står
i kontrast till de bättre säkerställda återfallsförebyggande effekterna
av behandling för personer som begått annan kriminalitet och ickesexuella våldsbrott. Så kallade metaanalyser, där man väger samman
resultaten från många olika behandlingsutvärderingar för att mäta
möjliga effekter på ett så säkert sätt som möjligt, har visat att behandlingar kan åstadkomma en minskad risk för återfall (till exempel Lösel
och Schmucker 2005). Andra menar utifrån samma data att det vetenskapliga underlaget fortfarande är otillräckligt för en sådan slutsats
(jämför Hanson m.fl. 2009). I en systematisk forskningsöversikt om
medicinska och psykologiska behandlingsmetoder för personer som
begått sexuella övergrepp mot barn, som genomförts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (sbu 2011), konstateras en stor brist på
kunskap om effektiva behandlingsmetoder. Enligt rapporten finns ett
visst begränsat stöd i forskningen för att så kallad multisystemisk terapi (mst) kan förebygga återfall bland ungdomar som begått sexuella
övergrepp. Däremot räcker inte det vetenskapliga underlaget för att
avgöra vilken behandling som bäst kan minska återfall bland vuxna
som begått sexuella övergrepp mot barn.
Traditionellt sett har fokus i det förebyggande arbetet mot sexualbrott oftast legat på den tertiära preventionsnivån. Det innebär att huvuddelen av samhällets förebyggande insatser riktas mot den lilla del
av sexualbrottsligheten som kommer till myndigheternas kännedom.
Finkelhor (2009) menar till exempel att även om behandlingsåtgärder
för lagförda sexualbrottslingar var hundraprocentigt effektiva skulle
de ändå bara kunna åstadkomma en liten minskning av antalet sexualbrott som begås i samhället, bland annat eftersom det endast är en
liten grupp förövare som faktiskt lagförs.
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I flera decennier, alltsedan 1970-talet, har sexualbrottslagstiftningen varit föremål för kritisk diskussion. Som tidigare nämnts omarbetades
6 kap. BrB helt två gånger, nämligen åren 1984 och 2005. Efter år 1984
reviderades och kompletterades sexualbrottslagstiftningen vid olika
tidpunkter, främst bestämmelserna om våldtäkt och sexualbrott mot
barn och ungdomar. År 2005 genomfördes en reform som bland annat
innebar att tillämpningsområdet för våldtäkt utvidgades och en del
av de gärningar som tidigare bedömts som sexuellt utnyttjande lyftes över till våldtäktsbestämmelsen. Skyddet för barn skärptes genom
bland annat införandet av straffbestämmelser om våldtäkt mot barn
och sexuellt övergrepp mot barn utan något krav på tvång. Tillämpningsområdet för våldtäkt utvidgades också på så sätt att kravet på
tvång sänkts genom att begreppet ’hjälplöst tillstånd’ infördes i våldtäktsbestämmelsen. År 2008 tillkallade regeringen en särskild utredare
med uppdrag att utvärdera 2005 års reform samt utreda och ta ställning till om kravet på tvång som grund för straffansvar för våldtäkt
bör ersättas med ett krav på bristande samtycke. I oktober 2010 överlämnade utredningen betänkandet Sexualbrottslagstiftningen – utvärde
ring och reformförslag (sou 2010:71), i vilken konstateras att syftet med
2005 års reform i allt väsentligt hade uppnåtts genom att skyddet för
personlig och sexuell integritet hade förstärkts och skyddet för personer under 18 år förbättrats. Man konstaterar dock en del kvarvarande
brister, bland annat gällande brott mot vuxna i utnyttjandesituationer
där den nuvarande lagstiftningen och praxis inte möjliggör bestraffning av samtliga sexuella handlingar som skett utan samtycke. Utredningen föreslår att brotten våldtäkt och sexuellt tvång även i fortsättningen ska utgå från medel (tvång) och omständigheter (utnyttjande),
men att en ny samtyckesbaserad bestämmelse införs där brottet kallas
sexuellt övergrepp. Bestämmelsen tydliggör samtyckets betydelse och
säkerställer att det blir möjligt att bestraffa den som genomför en sexuell handling mot någons vilja – oavsett om tvång eller utnyttjande
förekommit. Vidare föreslås bland annat att det, förutom utnyttjande
av en person i hjälplöst tillstånd, även ska vara straffbart att utnyttja
den som annars har särskilda svårigheter att värna sin sexuella integritet (till exempel en person som förts till en främmande plats och där
utnyttjats sexuellt, eller en person som befinner sig i en hotfull eller
utsatt situation). Enligt ytterligare förslag ska tillämpningsområdet för
bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas och straffskalorna för
sexuellt utnyttjande av barn och grovt sexuellt övergrepp mot barn
skärpas. Även bestämmelsen om sexuellt ofredande ska utvidgas. Regeringen har i skrivande stund inte lämnat någon proposition avseende de föreslagna lagändringarna.
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David Shannon

Sammanfattning
De uppgifter som allmänheten lämnar i den Nationella trygghetsundersökningen64 (ntu) visar att utsattheten för såväl hot
som trakasserier generellt sett legat stabilt eller till och med
minskat något under åren 2005–2011. Utsatthet för hot har varit oförändrad bland kvinnor men minskat något bland män,
samtidigt som utsatthet för trakasserier har minskat bland både
män och kvinnor. ntu visar vidare att ungdomar och unga vuxna är utsatta för hot och trakasserier i högre utsträckning än
äldre personer. Jämfört med de utsatta männen har kvinnorna
oftare blivit utsatta av en närstående person, medan männen i
högre grad än kvinnorna utsätts av personer som är okända för
dem. I dessa avseenden uppvisar könsskillnaderna i utsatthet för
hot och trakasserier stora likheter med de som beskrivits i forskningen om utsatthet för våld. Enligt uppgifterna från ntu har
allmänhetens benägenhet att anmäla sin utsatthet för hot ökat
sedan 2005. Däremot har det enligt ntu varken skett en ökning
eller minskning i benägenheten att anmäla trakasserier.

Hot och trakasserier

HOT OCH TRAKASSERIER

Det var först år 2011 som Sverige införde en straffbestämmelse
(olaga förföljelse, 4 kap. 4b § BrB) som specifikt tar sikte på upprepade brottsliga kränkningar (exempelvis trakasserier) som
sker utanför en nära relation. Av denna anledning redovisar kapitlet utvecklingen av den anmälda brottsligheten dels för olaga
hot, dels för ofredande. Under åren 2005–2011, har antalet anmälda fall av olaga hot ökat med 13 procent samtidigt som antalet anmälda fall av ofredande har ökat med 57 procent. För de
båda brottstyperna har ökningen av antalet anmälda brott mot
barn varit kraftigare än ökningen av antalet anmälda brott mot
vuxna kvinnor och män.
Under perioden 2005–2011 har antalet lagföringar för såväl olaga hot som ofredande också ökat. Denna ökning i antalet brott
som förts hela vägen till lagföring kan tolkas som resultat av en
produktionsökning i rättsväsendets arbete. Denna ökade pro64

För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
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duktion syns även i samband med andra brottstyper (se även
Estrada m.fl. 2012). Ökningen i lagföringarna avser i första hand
brott som lett till mindre stränga påföljder – i första hand åtalsunderlåtelse, strafföreläggande och bötesstraff. Sammantaget
innebär dessa förändringar att ökningen av den anmälda brottsligheten inte tycks bero på att allt fler grövre brott blir anmälda till polisen – antalet lagföringar för såväl hot som ofredande
som resulterat i en fängelsedom har minskat ganska påtagligt. I
stället tycks den ökning som syns i de anmälda brotten i första
hand bero på att allt fler mindre grova brott har blivit polisanmälda, bland annat brott av kvinnor och brott av och mot barn.

Inledning
Hot och trakasserier hör, tillsammans med bland annat misshandel
och sexualbrott, till de grupper av kriminella handlingar som brukar
benämnas brott mot person. Brottet olaga hot återfinns i 4 kap. BrB
som har rubriken Om brott mot frihet och frid. För olaga hot döms enligt
4 kap. 5 § första stycket BrB den som »lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person
eller egendom«. Det kan således handla både om hot mot en persons
liv eller hälsa och hot som avser någons egendom i form av exempelvis
värdeföremål eller en fastighet. Hot som riktas mot personer inom ramen för deras myndighetsutövning, till exempel poliser, trafiktjänstemän, anställda på försäkringskassan eller socialarbetare, faller inte under bestämmelsen om olaga hot utan omfattas istället av bestämmelsen
om våld eller hot mot tjänsteman i 17 kap. 1 § BrB.
Trakasserier definieras inte som en särskild brottstyp i brottsbalken.
Samtidigt har ändringar införts under de senaste femton åren för att
markera att upprepad brottslighet mot en och samma person innebär
en särskild kränkning för den utsatta, som ska avspeglas i brottslighetens straffvärde. Det finns ett flertal forskningsstudier som har visat att relativt många personer någon gång under sina liv utsätts för
kränkningar i form av upprepade trakasserier av olika slag (Brå 2006;
Heckels och Roberts 2006). Det kan bland annat handla om att bli utsatt för upprepade hot, ovälkomna besök och telefonpåringningar eller brev, e-post och sms-meddelanden med kränkande innehåll. I den
engelskspråkiga forskningen har det funnits ett särskilt fokus på fenomenet »stalking« (Budd m.fl. 2000; Mullen m.fl. 2000), som närmast
kan översättas till svenska som »förföljelsesyndrom«, men det saknas
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enighet kring var gränsen skulle kunna dras mellan så kallad stalking
och andra former av trakasserier (Heckels och Roberts 2006). Trakasserier kan också ske i form av olika mobbningsbeteenden, till exempel
upprepade verbala angrepp antingen ansikte mot ansikte eller via internet (Brå 2005a, 2008; Craig m.fl. 2009).
De första straffrättsliga bestämmelserna med syfte att särskilt markera att upprepade kränkningar i form av våld, hot och andra former
av ofredande är att betrakta som särskilt straffvärda jämfört med enstaka brott av mindre allvarlig art infördes i brottsbalken i slutet av
1990-talet. Bestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinno
fridskränkning (4 kap. 4 a § BrB), som trädde i kraft år 1998, avser upprepad brottslighet i form av våld, fridsbrott eller sexualbrott, när brotten har begåtts mot en närstående person – till exempel en nuvarande
eller före detta partner eller ett barn till gärningspersonen – och när
brotten dessutom varit ägnade att allvarligt skada den utsatta personens självkänsla.
Det var först år 2011 som en bestämmelse infördes i brottsbalken
som specifikt tar sikte på upprepade brottsliga kränkningar som begås av mer ytligt bekanta eller obekanta personer. För att dömas enligt
den nya straffbestämmelsen, som fått rubriceringen olaga förföljelse (4
kap. 4 b § BrB), krävs att gärningspersonen förföljt en person genom
att begå brottsliga handlingar i form av exempelvis misshandel, olaga
hot, ofredande, sexuellt ofredande, skadegörelse eller överträdelse av
kontaktförbud samt att var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av den utsatta personens integritet. Däremot krävs
varken att handlingarna varit ägnade att skada den utsatta personens
självkänsla eller att de har begåtts mot en närstående person. Bland
skälen till införandet av det nya brottet var att befintlig straffmätningspraxis för upprepad brottslighet av det här slaget inte ansågs tillräckligt återspegla brottslighetens allvar i de fall där den inte täcktes av
bestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning (prop. 2010/11:45).
Redan inledningsvis bör det nämnas att eftersom bestämmelsen om
olaga förföljelse trädde i kraft först 2011 är det inte möjligt att redovisa
en utveckling för den anmälda brottsligheten för brottstypen. Därför
redovisas istället utvecklingen för brottet ofredande i de delar av kapitlet där kriminalstatistiken används som källa. En närmare diskussion
av de typer av handlingar som täcks av brottet ofredande samt av möjligheterna att jämföra utsattheten för ofredande enligt kriminalstatistiken med utsattheten för trakasserier enligt ntu presenteras i samband med redovisningen av den anmälda brottsligheten.
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Omfattning och utveckling
Utsatthet för hot och trakasserier enligt NTU
I ntu ställs följande fråga om utsatthet för hot: »Blev du under förra
året hotad på ett sådant sätt, att du blev rädd?« Undersökningen ställer
också en fråga om utsatthet för trakasserier, med följande lydelse: »Trakasserier kan vara att vid upprepade tillfällen till exempel bli förföljd
eller få oönskade besök, telefonsamtal, meddelanden och liknande.
Blev du trakasserad vid flera tillfällen under förra året?«.
Resultaten av 2012 års ntu, som avser utsatthet under 2011, visar att
4,2 procent av de svarande (16–79 år) uppgav att de utsattes för hot detta år. Det motsvarar cirka 304 000 personer i befolkningen. Uppskattningsvis hade dessa personer totalt sett blivit utsatta för drygt 715 000
händelser av hot under året. I samma undersökning uppgav 3,8 procent av de svarande att de utsatts för trakasserier under 2011, motsvarande cirka 277 000 personer i befolkningen.65
År 2005 var det enligt ntu lika många kvinnor som män som uppgav att de blivit utsatta för hot. Sedan dess har andelen män som uppger utsatthet för hot minskat. Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för hot är däremot oförändrad.
När det gäller trakasserier är det en större andel kvinnor än män
som uppgett att de blivit utsatta vid varje mätning sedan 2005. Samtidigt har andelen svarande i ntu som blivit utsatta för trakasserier
minskat sedan 2005 bland både män och kvinnor. Utvecklingen för
perioden 2005–2011 i andelen som under det föregående året blivit hotad respektive trakasserad framgår av figur 1.
Samtidigt som ntu visar att utsattheten för hot har legat stabilt eller
till och med minskat något under perioden sedan 2005 visar undersökningen att allmänhetens benägenhet att anmäla denna utsatthet
till polisen har ökat. År 2005 var det 20 procent av de hotbrott som beskrivs i ntu som enligt de svarande hade blivit anmälda till polisen, en
andel som sedan ökade till 29 procent år 2011. Ökningen avser de hot
som beskrivs av både män och kvinnor. När det gäller utsatthet för trakasserier har det däremot varken skett en ökning eller minskning i hur
ofta de svarande i ntu anger att trakasserierna har anmälts till polisen.

Regional fördelning
Enligt ntu är utsatthet för hot något vanligare i storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö än i andra städer eller mindre orter
och landsbygdsområden. Under perioden 2008–2011 uppgav 4,9 procent av de svarande från storstadsområdena att de blivit utsatta för hot,
65
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Eftersom trakasserier i sig består av upprepade händelser görs ingen uppskattning över hur många händelser som detta motsvarar i befolkningen för denna
brottstyp.
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Figur 1. Utsatta för hot respektive trakasserier uppdelat på kön, åren 2005–2011.
Procent. Källa: NTU.

jämfört med 3,9 procent av de svarande från större städer och 3,6 procent av de svarande från mindre städer och landsbygdsområden. Skillnaderna mellan storstäderna och övriga orter är inte lika stora när det
gäller utsatthet för trakasserier, där motsvarande andelar är 3,8 procent
(storstadsområdena), 3,9 procent (större städer) och 3,5 procent (mindre städer/landsbygd).

Utsatthet enligt Brås skolundersökning om brott
Brås Skolundersökning om brott66 (sub) mäter utsatthet för vissa
brottstyper bland ett riksrepresentativt urval av ungdomar i grundskolans årskurs 9. I skolundersökningen ställs en fråga om utsatthet
för hot enligt följande: »Har du under de senaste 12 månaderna blivit
hotad så att du känt dig allvarligt rädd?« (Brå 2010a). Sedan mitten av
1990-talet har andelen ungdomar som uppgett att de blivit hotade på
detta sätt legat på en relativt stabil nivå på mellan 9 och 13 procent. År
2011 var det 8 procent av pojkarna och 11 procent av flickorna som svarade att de utsatts för hot under de senaste 12 månaderna.
I sub ställs ingen fråga specifikt om trakasserier. Däremot tillfrågas
deltagarna i undersökningen om de blivit utsatta för mobbning. Se66

För mer information om SUB, se Brott bland ungdomar i årskurs nio – Resultat
från Skolundersökningen om brott åren 1995–2008 (Brå 2010a) samt Skolundersökningen om brott 1995–2008 (Brå 2010b).
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dan mitten av 1990-talet har andelen ungdomar som uppgett att de
ibland eller ofta blivit utsatta för mobbning också legat på en relativt
stabil nivå, mellan 11 and 13 procent. År 2011 var det drygt 13 procent av
flickorna som uppgav att de ibland eller ofta blivit mobbade jämfört
med 8 procent av pojkarna.

De anmälda brotten
Till skillnad från resultaten från undersökningar som ntu och sub, där
brottsligheten mäts genom att man ställer frågor till ett slumpmässigt urval av människor om hur ofta de blivit utsatta för olika typer av
brott, består den registrerade brottsligheten endast av de brottshändelser som blir anmälda till polisen. Den brottsutveckling som framgår
av den officiella kriminalstatistiken bygger således på ett mindre urval
av de faktiska brottshändelser som beskrivs i undersökningar som ntu
och sub.
Med utgångspunkt i den fråga som ställs i ntu kan de trakasserier
som fångas upp av undersökningen eventuellt täckas av en eller fler
av ett antal olika straffbestämmelser. Det kan bland annat handla om
överträdelse av kontaktförbud enligt 24 § lagen (1988:688) om kontaktförbud, grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning samt
även ofredande och sexuellt ofredande. Av dessa redovisas utvecklingen för bland annat sexualbrotten och de grova fridskränkningsbrotten
på andra ställen i denna publikation (se kapitlen om Sexualbrott och
Våld mot närstående). I det här kapitlet riktas därför fokus på utvecklingen av de anmälda brotten avseende ofredande.
Bestämmelsen om ofredande återfinns i 4 kap. 7 § BrB, och avser
»den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan«.
Formuleringen »annat hänsynslöst beteende« kan exempelvis avse
upprepade telefonpåringningar eller sms-meddelanden förutsatt att
dessa innebär en »kännbar fridskränkning« för den utsatta, det vill
säga att den utsatta verkligen blir störd av dem (jämför Jareborg 1984;
SOU 2011:85 sid. 112ff). Bestämmelsen om ofredande kan även vara til�lämplig på trakasserier i form av både mobbning och andra typer av
psykiskt våld (prop. 1992/93:141). Samtidigt är det viktigt att notera att
bestämmelsen är mycket bredare i sitt omfång än den fråga som ställs
om trakasserier i ntu. De anmälda ofredandebrotten innefattar således även ett mycket stort antal brottsliga handlingar som inte skulle
betraktas som »trakasserier« enligt ntu.
I figur 2 redovisas den långsiktiga utvecklingen av antalet anmälda
brott för brottstyperna olaga hot, hot mot tjänsteman och ofredande.
Det framgår att antalet anmälningar rörande alla tre typerna av brott
har ökat mer eller mindre kontinuerligt sedan 1975.
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Figur 2. Antalet anmälda olaga hot, hot mot tjänsteman67 och ofredandebrott åren
1975–2011. Källa: Kriminalstatistiken.

Under åren 2005–2011, det vill säga den tidsperiod som täcks av ntu,
har antalet anmälda olaga hot ökat med 13 procent totalt sett, samtidigt som antalet anmälda hot mot tjänsteman har ökat med 21 procent. De anmälda fallen av ofredande har ökat med hela 57 procent.
Figur 3 redovisar antalet anmälda hot och ofredanden mot man respektive kvinna för perioden sedan 2005. Hot mot tjänsteman redovisas
inte i kriminalstatistiken uppdelat på den hotades kön, varför brottstypen inte tagits med i figuren. Fram till 2008 särredovisades inte heller
anmälda olaga hot och ofredanden mot personer under 18 år efter könet på den som var utsatt. Figuren visar därför bara den totala utvecklingen för brott mot barn.
Det framgår av figuren att de anmälda fallen av olaga hot och ofredande i huvudsak består av brott mot vuxna män och kvinnor. Samtidigt är det antalet anmälda brott mot barn som ökat snabbast sedan 2005. Under perioden 2005–2011 har antalet anmälda fall avseende
olaga hot mot vuxna personer totalt sett ökat med 7 procent medan
antalet anmälda hot mot personer under 18 år har ökat med 36 procent. Under samma period har antalet anmälda fall av ofredande mot
vuxna ökat med 52 procent samtidigt som antalet anmälda ofredan67

I tidsserien över anmälda hot mot tjänsteman ingår även brott mot brottsbalkens
bestämmelse om förgripelse mot tjänsteman (17 kap. 2 § BrB).
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Figur 3. Antalet anmälda olaga hot och ofredandebrott uppdelat på kön och ålder
åren 2005–2011. Källa: Kriminalstatistiken.

den mot personer under 18 år har ökat med 69 procent. I båda fallen
skedde ökningarna avseende brott mot barn under åren 2005–2009.
ÖKNINGEN AV ANMÄLDA BROTT MOT BARN OCH UNGDOMAR AVSPEG
LAR EN LÅNGSIKTIG TREND BLAND ANMÄLDA BROTT MOT PERSON

Att det är brott mot personer under 18 år som procentuellt sett ökat
mest i statistiken över anmälda fall av hot och ofredande avspeglar en
tydlig långsiktig trend som också har uppmärksammats i samband
med andra typer av brott mot person, inte minst misshandel och sexualbrott. Forskningen på området tyder på att den här trenden, åtminstone till stor del, sannolikt beror på en ökad benägenhet att anmäla
brott mot barn till polisen (se till exempel Brå 2011a, 2011b; Estrada
m.fl. 2012; Sarnecki 2009). Denna ökning av anmälningsbenägenheten kan delvis härledas till en ökad uppmärksamhet kring brott mot
barn som begås av vuxna – bland annat brott av föräldrar – men också
till en ökad benägenhet att anmäla brott som sker mellan barn, till
exempel i skolan. Under perioden 2005–2011 har exempelvis antalet
anmälda fall av olaga hotbrott mot person under 18 år som blivit uppklarade med hänvisning till att den misstänkte är under 15 år ökat med
närmare 40 procent. Sett i förhållande till ökningen av det totala antalet anmälda hotbrott under perioden 2005–2011 har det således skett
en relativt kraftig ökning av antalet anmälda hotbrott mot barn och
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Möjligheter att jämföra utvecklingen enligt NTU
och anmälningsstatistiken
När man jämför den tidigare beskrivna utvecklingen av utsatthet för
hot och trakasserier enligt ntu åren 2005–2011 med utvecklingen av antalet anmälda fall av hot och ofredanden under samma period framgår
det att de två bilderna över utvecklingen står i kontrast till varandra.
Totalt sett visar resultaten från ntu en något minskad nivå av utsatthet
för hot och en relativt tydlig minskning i utsatthet för trakasserier. Där
emot har antalet anmälda fall av hotbrott och ofredanden ökat. I det
här sammanhanget är det viktigt att vara medveten om att det finns
många svårigheter när det gäller jämförelser mellan resultaten från ntu
och anmälda fall av hot och ofredande som dessa definieras med utgångspunkt i brottsbalken. Som har noterats ovan innefattar brottsbalkens bestämmelse om ofredande många fler kriminella handlingar än
dem som kan förväntas ha fångats upp av ntu:s fråga om trakasserier.
Det innebär att utvecklingen angående trakasserier enligt ntu och ofredande enligt kriminalstatistiken inte kan anses jämförbara.
När det gäller uppgifterna om hot kan utgångspunkten för jämförelser antas vara något bättre, men med en del viktiga förbehåll. Till
exempel är det oklart om ntu:s formulering om att hoten ska ha lett
till att den svarande »blev rädd« kan anses motsvara brottsbalkens krav
att olaga hot ska ha framkallat »allvarlig fruktan för egen eller annans
säkerhet till person eller egendom«. Vidare kan vi inte veta hur många
av de personer som uppgett att de blivit utsatta för hot i ntu som blivit
utsatta i samband med någon form av myndighetsutövning. Det finns
således en osäkerhet kring hur många av de hotbrott som beskrivs i
ntu som skulle falla in under brottsbalkens bestämmelse om våld eller hot mot tjänsteman.
Som nämnts tidigare visar resultaten från ntu att en allt större andel
av hotbrotten har anmälts under perioden 2005–2011. Detta skulle innebära en förväntning att antalet hotbrott som anmälts till polisen borde
ha ökat. Och mot bakgrund av att anmälningsbenägenheten för hotbrott
enligt ntu har ökat relativt kraftigt, framstår de ökningar som skett i antalet anmälda hotbrott som oväntat små. Med utgångspunkt i resultaten
från ntu skulle antalet anmälda hotbrott både förväntas vara många fler
och förväntas ha ökat mer sedan 2005 än vad de faktiskt gjort. Samtidigt
är det möjligt att en del av de mindre grova anmälda hot som beskrivits i
ntu inte har ansetts uppfylla rekvisiten för olaga hot i brottsbalkens mening och således kan ha registrerats av polisen som ofredande. En del av
de hot som beskrivits i ntu kan också höra hemma under andra bestämmelser i brottsbalken, exempelvis övergrepp i rättssak (17 kap. 10 § BrB).
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ungdomar som begåtts av personer som ännu inte uppnått straffmyndighetsåldern.
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Offer, gärningspersoner och omständigheter
kring brotten
Yngre utsätts för hot och trakasserier i större utsträckning
än äldre
Möjligheterna att redovisa en fördjupad bild av de personer som blivit
utsatta för de anmälda hot- och ofredandebrotten är begränsade. Som
har framgått tidigare i kapitlet består största delen av den anmälda
brottsligheten av brott mot vuxna personer. Vidare har det framgått att
de anmälda olaga hoten avser brott som begåtts mot män något oftare
än brott mot kvinnor. Detta resultat står i kontrast till resultaten från
ntu, där det under de senaste åren varit fler kvinnor än män som uppgett att de blivit utsatta för hot.
När det gäller åldersfördelningen bland de personer som blivit utsatta för hot och trakasserier visar resultaten från ntu att utsatthet för
de båda brottstyperna är vanligare bland yngre och att den minskar
successivt med stigande ålder. Samma mönster framgår för både män
och kvinnor (figur 4).

Könsskillnader finns avseende både brottsplats
och relation till gärningspersonen
Av ntu framgår att det finns flera skillnader mellan de hotbrott som
beskrivs av män och de som beskrivs av kvinnor. De hothändelser som
beskrivs av kvinnor i ntu har lika ofta ägt rum i bostaden som på allmän plats. Bland männen är det däremot mycket vanligare med hot på
allmän plats än i bostaden (figur 5).
Tydliga skillnader märks även mellan män och kvinnor avseende
relationen till gärningspersonen (figur 5). Bland de utsatta kvinnorna
har 20 procent av brotten under perioden 2008–2011 begåtts av en närstående person och drygt 40 procent har begåtts av någon som de inte
känner sedan tidigare. Bland de utsatta männen har endast 4 procent
av hoten begåtts av en närstående person medan 66 procent har begåtts av en person som är tidigare okänd för uppgiftslämnaren.
Överlag uppvisar de ovan beskrivna könsskillnaderna i utsatthet för
hot stora likheter med de könsskillnader som beskrivits i forskningen
om utsatthet för våld. Bland annat visar våldsforskningen att kvinnors
utsatthet för våld oftare än mäns handlar om våldshandlingar som begås av närstående personer samt att den oftare sker i bostaden (se kapitlet om Misshandel). Mäns utsatthet handlar oftare än kvinnors om
våld av obekanta och våld som sker på allmän plats, till exempel i samband med nöjeslivet (Estrada och Nilsson 2004; Heimer och Kruttschnitt 2006; Lauritsen och Heimer 2008; Brå 2012a).
Bland både kvinnorna och männen har en betydande andel (21 respektive 26 procent) av de beskrivna hoten ägt rum på jobbet eller i
skolan.
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Figur 4. Andel utsatta för hot och trakasserier uppdelat på kön och ålder åren
2008–2011, Procent. Källa: NTU.
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Figur 7. Antalet personer misstänkta för olaga hot, hot mot tjänsteman och ofredande uppdelat på den misstänktas kön, åren 2005–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Eftersom trakasserier handlar om en serie av upprepade händelser
ställs inga frågor i ntu om var man blivit utsatt. När det gäller vem
som utsatt de svarande för trakasserierna visar resultaten från ntu liknande skillnader mellan könen när det gäller relationen till gärningspersonen som för hotbrotten, även om könsskillnaderna är mindre uttalade (figur 6). Det är vanligare bland kvinnorna än bland männen att
de beskrivna trakasserierna begåtts av en närstående person och det är
mindre vanligt bland kvinnorna än bland männen att trakasserierna
begåtts av en helt okänd person.
Av ntu framgår att de flesta av de gärningspersoner som begått de
beskrivna hoten och trakasserierna är män. Under perioden 2008–2011
är gärningspersonen en man vid 96 procent av de hot som drabbat
män och i 83 procent av de hot som drabbat kvinnor. När det gäller
trakasserierna är gärningspersonen en man i 76 procent av de fall som
drabbat män och i 79 procent av de som drabbat kvinnor.

Personer misstänkta för hot och ofredande
År 2011 registrerades cirka 8 100 personer som misstänkta för olaga hot
enligt kriminalstatistiken och drygt 2 600 som misstänkta för hot mot
tjänsteman. Samma år registrerades cirka 5 050 personer som misstänkta för ofredande. Jämfört med år 2005 har antalet personer som registrerats som misstänkta för olaga hot ökat med drygt 15 procent och
antalet misstänkta för hot mot tjänsteman med närmare 6 procent.
Antalet registrerade misstänkta för ofredande har ökat med närmare
50 procent under samma period. För alla tre brottstyperna är en stor
majoritet av de misstänkta personerna män (figur 7).
Procentuellt sett har antalet kvinnor som blivit registrerade som
misstänkta for såväl olaga hot som hot mot tjänsteman ökat i betydligt
snabbare takt sedan år 2005 än antalet män. Sedan 2005 har exempelvis
antalet kvinnor som blivit misstänkta för olaga hot ökat med omkring
50 procent, från drygt 650 till närmare 1 000 år 2011. Under samma period har antalet manliga misstänkta ökat med 14 procent. Antalet kvinnor som blivit misstänkta för ofredande har också ökat något snabbare
än antalet misstänkta män under den redovisade perioden (ökningar
med 66 respektive 47 procent).
De misstänkta personernas åldersfördelning för perioden 2008–2011
för män respektive kvinnor framgår av figur 8. Åldersfördelningen
bland de misstänkta personerna är mycket lik för olaga hot respektive
hot mot tjänsteman, varför brottstyperna har slagits ihop i figuren. De
personer som blivit misstänkta för hotbrotten är relativt ofta ungdomar eller vuxna under 30 år. I generella drag påminner de misstänkta
personernas åldersfördelning ganska mycket om åldersfördelningen
bland de personer som uppgett att de blivit utsatta för hot eller trakasserier enligt ntu.
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tjänsteman samt ofredande uppdelat på kön, åren 2008–2011. Procent.
Källa: Kriminalstatistiken.

Hanteringen i rättsväsendet
Uppklarade brott
I kriminalstatistiken skiljer man mellan brott som blir uppklarade
genom så kallad teknisk uppklaring och brott som uppklaras genom
personuppklaring. Med personuppklaring menas att en person har
bundits till brottet genom att åtal väckts eller genom att gärningspersonen har meddelats åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande. Med
teknisk uppklaring menas att ärendet har avslutats genom beslut om
en annan typ av klarläggande, exempelvis att brottet inte kan styrkas,
att den anmälda gärningen inte är ett brott, eller att den misstänkte är
under 15 år.
År 2011 klarades totalt närmare 27 000 fall av olaga hot, 4 300 fall av
hot mot tjänsteman och närmare 28 000 fall av ofredande upp. För hot
mot tjänsteman är andelen brott som leder till en personuppklaring
jämförelsevis hög. År 2005 klarades totalt 47 procent av de anmälda
brotten upp genom antingen strafföreläggande, åtalsunderlåtelse eller åtal. Denna andel har därefter minskat något, till 42 procent år
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2011. För både olaga hot och ofredande är personuppklaringsprocenten mycket lägre och har varken ökat eller minskat sedan 2005. År 2011
låg personuppklaringsprocenten på 13 procent för olaga hot och 6 procent för ofredande. Under perioden 2005–2011 har däremot den totala uppklaringsprocenten (personuppklaring och teknisk uppklaring)
ökat med några procentenheter för alla tre brottstyperna. År 2011 var
den totala uppklaringsprocenten 52 procent för olaga hot, 66 procent
för hot mot tjänsteman och 55 procent för ofredande.

Lagförda brott och lagföringsbeslut
Det har nämnts ovan att personuppklaringsprocenten för olaga hot
och ofredande varken har ökat eller minskat sedan 2005.68 Trots detta
innebär ökningen av antalet anmälda brott att antalet brott som lett
till lagföring har ökat något. År 2011 lagfördes närmare 5 400 olaga hotbrott, vilket innebär en ökning med 1,5 procent sedan år 2005. Antalet
ofredandebrott som lagfördes år 2011 var drygt 2 400, vilket innebär en
ökning med mer än 30 procent under samma period.
Av de olaga hotbrott som lagfördes år 2011 hade endast 9 procent
begåtts av en kvinna. Samtidigt har kvinnornas andel av de lagförda
hotbrotten ökat sedan år 2005, då motsvarande andel var drygt 6,5 procent. Av de ofredanden som lagfördes år 2011 hade 18 procent begåtts
av en kvinna, vilket också innebär en viss ökning sedan år 2005, då
motsvarande andel var 14,5 procent.
Män utgör också en stor majoritet av personer som blivit lagförda
med olaga hot eller ofredande som huvudbrott. År 2011 avsåg närmare 90 procent av de lagföringsbeslut med olaga hot som huvudbrott
män, vilket också var fallet för 80 procent av lagföringsbesluten avseende ofredande som huvudbrott. Jämfört med antalet lagförda brott
är emellertid antalet lagföringsbeslut med olaga hot eller ofredande
som huvudbrott i lagföringsbeslutet relativt litet. Det beror på att förhållandevis många av de lagförda brotten avseende hot och ofredande
ingår antingen i lagföringsbeslut som avser ett flertal hot respektive
ofredanden eller i lagföringsbeslut som också avser grövre brott, exempelvis misshandel. Av de olaga hotbrott som blev lagförda år 2011
utgjorde endast 29 procent huvudbrottet i lagföringsbeslutet. Motsvarande andel för ofredande är 40 procent. Dessa siffror kan jämföras
med exempelvis misshandel, där 66 procent av de lagförda brotten utgjorde huvudbrottet år 2011.

68

Hot mot tjänsteman lagförs under samma lagrum som våld mot tjänsteman, vilket
innebär att de två typerna av handlingar inte särredovisas i lagföringsstatistiken.
Av denna anledning är det inte möjligt att redovisa hur många av denna typ av
hotbrott som lett till lagföring.
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Lagföringstyp och påföljder
Typ av lagföring, i form av domar, strafföreläggande och åtalsunderlåtelse, och de påföljder som döms ut för olaga hot och ofredande kan
endast redovisas i förhållande till de fall där dessa brottstyper utgjorde
huvudbrottet i lagföringen. Sedan 2005 har antalet lagföringsbeslut
med olaga hot respektive ofredande som huvudbrott ökat, men som
framgått ovan utgör dessa »huvudbrott« ändå bara ett mindre urval av
de olaga hot och ofredande brott som faktiskt blivit lagförda.
Figur 9 redovisar andelen lagföringsbeslut som skett i form av åtalsunderlåtelser och strafförelägganden samt andelen som lagförts med
fällande domar avseende olika typer av påföljder för perioden 2008–
2011.
Som framgår av figuren är fängelsedomar ovanliga i de lagföringsbeslut som avser olaga hot som huvudbrott och är särskilt ovanliga i
de lagföringsbeslut som avser ofredande. Närmare 30 procent av de
lagföringsbeslut som avser olaga hot har skett genom en fällande dom
med antingen skyddstillsyn eller en villkorlig dom som påföljd. En
dryg tredjedel har lagförts genom en fällande dom som gett ett bötes-

Fängelse*

Skyddstillsyn/villkorlig dom

Böter

Åtalsunderlåtelse/strafföreläggande
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Figur 9. Andelen lagföringar för olaga hot (n= 5 963) respektive ofredande
(n=3 709) (som huvudbrott) i form av åtalsunderlåtelser, strafföreläggande eller
domar (efter påföljdstyp), åren 2008–2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
* Bland fängelsedomarna räknas även domar som avser fängelse i samband med skyddstillsyn.
** I kategorin »Övrigt« ingår främst domar med påföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och
rättpsykiatrisk vård.
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straff. Bland de lagföringsbeslut som avser ofredande som huvudbrott
har en majoritet skett genom en fällande dom som gett ett bötesstraff.
Närmare tre av tio har skett i form av åtalsunderlåtelser eller strafförelägganden.
Under perioden sedan år 2005 har det skett en successiv ökning i antalet lagföringar avseende olaga hot och ofredande som skett genom
en fällande dom. För båda brottstyperna har den stora majoriteten av
denna ökning i antalet domstolslagföringar handlat om en ökning i
lagföringar som gett ett bötesstraff snarare än något av de strängare
straffen fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn. Under perioden
2005–2011 har antalet fängelsedomar faktiskt minskat, med omkring
en tredjedel för olaga hot och med över 50 procent för ofredande.
För de båda brottstyperna kan de senaste årens lagföringsutveckling
betraktas som uttryck för en viss produktionsökning i rättsväsendets
hantering av dessa brottstyper. Att större delen av ökningen i antalet lagföringar avser domar som inneburit ett bötesstraff tyder på att
denna produktionsökning i första hand beror på att det är fler mindre
grova brott som lett till en lagföring i domstol. Det minskade antalet
fängelsedomar sedan 2005 tyder på att rättsväsendet under senare år
inte fått hantera flera grova fall av olaga hot eller ofredande utan snarare tvärtom.

Kriminalpolitik och brottsförebyggande arbete
Ett förebyggande arbete mot hot och trakasserier kan ske på flera olika
plan och i många olika former. Det kan till exempel handla om antimobbningsprogram i skolan, rättsväsendets tillämpning av kontaktförbudslagstiftningen, stödtelefonlinjer för personer som utsätts, exempelvis kvinnofridslinjen och bris, samt åtgärder som syftar till att
minska risken för konfliktsituationer på arbetsplatser eller i myndigheters möten med allmänheten.
Under det senaste decenniet har förekomst av hot och trakasserier
blivit föremål för en ökad uppmärksamhet och ett flertal kriminalpolitiska initiativ har vidtagits. Som har nämnts i kapitlets inledning
har dessa initiativ bland annat lett till att en ny bestämmelse om olaga
förföljelse införts i 4 kap. BrB. Ytterligare tre områden där det gjorts
satsningar är kontaktförbudslagstiftningen, hot och trakasserier mot
tjänstemän och förtroendevalda samt åtgärder mot mobbning i skolan.

Kontaktförbudslagstiftningen
Lagen (1988:688) om besöksförbud (numera kontaktförbud) infördes
år 1988 i syfte att förbättra skyddet för människor som förföljs eller trakasseras, i första hand kvinnor som utsatts för misshandel och andra
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övergrepp av närstående män (prop. 1987/88:137). Ett kontaktförbud
innebär att en person inte får besöka eller på annat sätt aktivt ta kontakt med den som skyddas av förbudet. Det kan också avse ett förbud
att uppehålla sig i närheten av en annan persons bostad, arbetsplats
eller något annat ställe där personen brukar vistas (så kallat utvidgat
kontaktförbud, se 2 § i ovan nämnda lag). År 2003 skärptes lagen, dels
för att öka skyddet i de fall parterna är sammanboende, dels för att utvidga de områden som fredas av kontaktförbudet (prop. 2002/03:70).
Skärpningen innebar för det första att en person som åläggs kontaktförbud kan utestängas från en bostad som delas med den skyddade
och för det andra att man, vid överträdelse av ett utvidgat kontaktförbud, ytterligare kan utöka omfånget av det område som kontaktförbudet gäller (Brå 2005a).
År 2011 infördes nya ändringar i lagen i syfte att ytterligare stärka
förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som
förbudet varit avsett att ge (prop. 2010/11:45). Bland annat innebär de
senaste förändringarna att elektronisk övervakning med så kallad fotboja i vissa fall får användas för att kontrollera att kontaktförbudet efterlevs av den person som har ålagts förbudet (se prop. 2010/11:45 sid.
45ff).

Otillåten påverkan mot förtroendevalda
och myndighetspersoner
Sedan 2004 har det skett flera satsningar för att uppmärksamma och
förbättra det förebyggande arbetet avseende hot och trakasserier mot
både förtroendevalda och olika tjänstemannagrupper som i sitt arbete
kan bli utsatta för så kallad otillåten påverkan. Utöver hot och trakasserier innefattar begreppet otillåten påverkan även exempelvis våld och
korruption – vad dessa handlingar har gemensamt är att de syftar till
att påverka de berörda personernas myndighetsutövning eller beslutsfattande (jämför Brå 2005b).
År 2004 tillkallade regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté att utreda bland annat omfattningen av brott (främst hot och
våld) mot förtroendevalda, som sedan föreslog en rad åtgärder för att
förebygga brotten, bland annat att handlingsplaner skulle tas fram och
att särskilda kontaktpersoner skulle utses hos de brottsbekämpande
myndigheterna (sou 2006:46). Vidare har Brå publicerat forskningsrapporter som kartlagt utsattheten för otillåten påverkan hos olika
grupper av myndighetspersoner – bland annat poliser, tulltjänstemän,
domare, åklagare och nämndemän (Brå 2005b, 2009a, 2009c). Tillsammans med Utvecklingsrådet för den statliga sektorn har Brå också tagit
fram en handbok (Brå 2009b) och en hemsida69 för myndigheter om
69
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hur man kan arbeta förebyggande mot otillåten påverkan. I samma
anda har säpo gett ut en uppdaterad handbok med råd om hur man
kan förebygga, avstyra eller skydda sig mot de hotfulla situationer som
kan uppstå i det offentliga livet (Säkerhetspolisen 2008). Som en del i
regeringens mobilisering mot grov organiserad brottslighet har säpo
också fått i uppdrag att ta ett nationellt huvudansvar för att förebygga,
kartlägga och motverka den grova organiserade brottslighetens otil�låtna påverkan på politikers, myndighetsföreträdares och journalisters
yrkesutövning (Ju2008/5775/po).
I budgetpropositionerna för såväl 2011 som 2012 (prop. 2010/11:1,
prop. 2011/12:1) konstaterar regeringen att hot och våld mot förtroendevalda kommer vara ett fortsatt prioriterat område i arbetet för att
värna demokratin. År 2011 fick Brå i uppdrag att utveckla metoder för
en periodiskt återkommande undersökning av omfattningen och utvecklingen av trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda. I regleringsbrevet för 2012 fick Brå i uppdrag att genomföra den första stora
rikstäckande undersökning som ska belysa dessa former av utsatthet.
Från och med 2013 kommer undersökningen att genomföras vartannat år. Samtidigt fick Statskontoret i uppdrag att genomföra en analys
av hur myndigheterna arbetar med att förebygga och hantera hot, våld
och andra riskfaktorer (Statskontoret 2012).

Arbete mot mobbning
På skolområdet trädde lag (2006:67) om förbud mot diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och elever i kraft år 2006.
Av lagen framgår att de som ansvarar för verksamheter som regleras av
skollagen (1985:1100) – bland annat skolor, skolbarnomsorgen och förskoleverksamheter – ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling i verksamheten,
bland annat genom att upprätta en likabehandlingsplan i detta syfte
(prop. 2005/06:38 sid. 1). Av förarbetena framgår tydligt att begreppet
»annan kränkande behandling« bland annat avser mobbning (prop.
2005/06:38 sid. 20f.).
Enligt 15 § i lagen blir huvudmannen för verksamheten skadeståndsskyldig om huvudmannen, rektorn eller annan personal åsidosätter
sina skyldigheter enligt lagen – till exempel genom att inte vidta åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande
behandling eller genom att inte utreda och vidta åtgärder mot detsamma (prop. 2005/06:38). Samtidigt inrättades en särskild funktion
inom Skolverket i form av ett barn- och elevombud, som bland annat
har till uppgift att tillvarata barnets och elevens rätt i mål om skadestånd enligt den nya lagen (sfs 2006:147). Barn- och elevombudet har
ett självständigt uppdrag men är numera en del av Skolinspektionen.
Vidare fick dåvarande Myndigheten för skolutveckling i uppdrag år
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2007 att genomföra en fyraårig satsning mot mobbning. I uppdraget
ingick att dels göra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i grundskola, dels utvärdera effekterna av de metoder som används i skolan
mot mobbning. I 2011 års budgetproposition (prop. 2010/11:1) avsattes
10 miljoner kronor för fortsatt kamp mot mobbning under året och i
oktober 2011 fick Skolverket ett förnyat uppdrag av Utbildningsdepartementet för att stärka skolans värdegrund och arbete mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling i skolan. Inom
ramen för uppdraget ska Skolverket bland annat erbjuda personalen i
förskola, skola och på fritidshem fortbildning om hur ett framgångsrikt arbete mot diskriminering och mobbning kan bedrivas.
Sammanfattningsvis har hot och trakasserier stått i fokus för en hel
del uppmärksamhet och aktivitet sedan senare delen av 1990-talet. Det
gäller såväl i lagstiftningen, bland annat med införandet av fridskränkningsbrotten, det nya brottet olaga förföljelse och ett stärkt skydd vid
kontaktförbud, som i det förebyggande arbetet, där ett särskilt fokus
har kommit att riktas mot utsatthet inom nära relationer och bland
myndighetspersoner och förtroendevalda samt mobbning.
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Sammanfattning
Enligt den Nationella trygghetsundersökningen70 (ntu) har utsattheten för bedrägeri ökat med en tredjedel under de senaste
fem åren. Andelen utsatta i befolkningen är nästan tre och en
halv procent. Under år 2011 gjordes närmare 115 000 anmälningar om bedrägeri. Antalet anmälningar har ökat kontinuerligt
och har mer än fördubblats på fem år. Enligt ntu anmäls 40
procent av alla bedrägerier. Anmälningsbenägenheten varierar
mellan olika typer av bedrägerier och beror på omständigheter
vid brottet samt myndigheters och privata aktörers förmåga att
upptäcka de brott som riktas mot dem. I jämförelse med andra
länder ligger Sverige högt när det gäller utsatthet för bedrägerier, vilket troligtvis hänger ihop med en hög grad av internetanvändning.
Bedrägerier är vanligare under månaderna oktober till december. Sex av sju bedrägerier sker inom landet och de är vanligast
i de tre största städerna, vilket framgår av både ntu och av anmälningsstatistiken. Tre av tio bedrägerier sker via internet och
en nästan lika stor andel sker genom utnyttjande av kontokort.
Datorbedrägeri, bluffakturor samt de bedrägerier som sker med
hjälp av internet är de oftast anmälda typerna av bedrägeri.
Det finns skillnader i utsattheten för bedrägeri. Män, yngre, personer boende i flerfamiljshus och storstadsbor utsätts i större
utsträckning än kvinnor, äldre, personer som bor i småhus samt
glesbygdsbor.
Bland gärningspersonerna är de yngre delarna av befolkningen
överrepresenterade. Av cirka 4 700 misstänkta år 2011 var över en
femtedel i åldrarna 15–20 och ungefär en fjärdedel var kvinnor.
Uppklaringen för bedrägeri ökade stort mellan 2008 och 2009
och har sedan åter minskat. Då endast små förändringar skett
i antalet personuppklarade brott, som utgör 15 procent, beror
variationen på förändringar i de tekniskt uppklarade brotten.

70

För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
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Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom, nästan
varannan som lagförs får denna påföljd. Fängelse är den näst
vanligaste påföljden och vid brott av normalgraden är det genomsnittliga fängelsestraffet 4 månader.
Under de senaste åren har åtgärder vidtagits för att förebygga
bedrägeri inom ett flertal områden, till exempel bidragsbedrägerier, bedrägerier som sker inom internethandeln, bluffakturor
och bedrägerier mot eu:s finansiella intressen.

Inledning
I detta kapitel om bedrägeri används främst två källor, ntu och den
officiella kriminalstatistiken. De både källorna beskriver bedrägeri på
något olika sätt.
I ntu ställs en fråga om bedrägeri enligt följande: Blev du som pri
vatperson på ett brottsligt sätt lurad på pengar eller andra värdesaker under
förra året? Definitionen i kriminalstatistiken är däremot den som finns
i 9 kap. 1 § BrB och som har följande lydelse: Den som medelst vilseledan
de förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för
gärningsmannen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne
är, dömes för bedrägeri till fängelse i högst två år. I detta kapitel kommer
de renodlade bedrägeribrotten som regleras i 9 kap. BrB (bedrägeri, 9
kap. 1 § BrB, bedrägligt beteende, 9 kap. 2 § BrB, och grovt bedrägeri, 9
kap. 3 § BrB) att beröras i de fall kriminalstatistiken används som källa
och inget annat anges. Beskrivningen av bedrägeri är således mindre
exakt i ntu än den regelrätta definitionen enligt brottsbalken. Det kan
medföra att typerna av händelser som uppfattas som bedrägeri blir fler
i ntu. Samtidigt kan överensstämmelsen mellan de typer av händelser
som ntu och kriminalstatistiken täcker in antas vara god.
Bedrägerier kan riktas mot privatpersoner (identitetsstöld, kontokortsbedrägeri), mot juridiska personer (falska fakturor, försäkringsbedrägeri), och mot staten (bidragsbedrägeri, subventionsmissbruk). Eftersom frågorna i ntu riktas till privatpersoner går det inte att beskriva
de brott som riktas mot juridiska personer och staten närmare utifrån
det materialet. I kriminalstatistiken ingår juridiska personer i antalet
anmälda brott, men de beskrivs inte närmare än så. Den fortsatta framställningen kommer därför i första hand att inriktas på bedrägerier
som begås av och mot privatpersoner och i andra hand juridiska personer och myndigheter.
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Resultaten från ntu visar att nästan tre och en halv procent av de tillfrågade uppger att de utsatts för bedrägeri under 2011. Det motsvarar
ungefär 251 000 personer i befolkningen (16–79 år). Eftersom det finns
tillfrågade som utsatts upprepade gånger är antalet bedrägerier mycket större än antalet utsatta. I ntu uppskattas att antalet bedrägerihändelser i befolkningen uppgick till cirka 386 000 år 2011.
Ser man till utvecklingen över tid har den självrapporterade utsattheten för bedrägeri ökat under de senaste fyra åren till nästan 3,5 procent (se figur 1).
Enligt den officiella kriminalstatistiken anmäldes över 126 000 brott
enligt 9 kap. BrB år 2011. Av dessa rubricerades närmare 115 000 anmälningar som bedrägeri, grovt bedrägeri eller bedrägligt beteende. Därmed ökade antalet anmälda bedrägerier för sjätte året i rad. Under de
senaste fem åren har anmälningarna fördubblats. Ökningstakten har
dock kommit att avstanna och mellan 2010 och 2011 ökade antalet anmälningar med en procent.
Figur 2 visar utvecklingen av antalet anmälda bedrägerier sedan år
1975. I den ser man att det skett stora förändringar i antalet anmälda
brott, inte minst under de senaste fem åren då antalet anmälda bedrägerier ökat med över 120 procent (från cirka 50 000 till nästan 115 000
anmälningar). Minskningen i antalet anmälda bedrägerier från ungefär 90 000 på 1980-talet till under 50 000 på 1990-talet berodde till
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Figur 1. Utvecklingen över andelen utsatta för bedrägeri åren 2005–2011.
Procent. Källa: NTU.
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Figur 2. Antalet anmälda bedrägerier åren 1975–2011. Källa: Kriminalstatistiken.

största del på att antalet bedrägerier som skedde med kontokort (ej
i automat) och genom överskridande av eget konto minskade71, på
grund av nya tekniska lösningar som gjorde dessa brott mycket svårare
att genomföra. Ökningen sedan 2006 hänger samman med att antalet
anmälningar av datorbedrägerier, bluffakturor samt bedrägerier som
skett med hjälp av internet har ökat. Tillsammans har de bidragit till
att de senaste årens nivå är den högsta sedan anmälningsstatistiken
började föras på det sätt som den gör idag.

Mörkertal och anmälningsbenägenhet
Enligt ntu anmäldes över 40 procent av alla bedrägerier åren 2009–
2011. Därmed har den uppgivna andelen anmälda brott ökat från ett
medeltal på ungefär 34 procent under åren 2006–2008. Även om fler
brott nu kommer till rättsväsendets kännedom innebär detta fortfarande att det finns ett betydande mörkertal om man ser till antalet
anmälda händelser. När man tolkar siffrorna i kriminalstatistiken ska
man därför ha i åtanke att vissa typer av bedrägerier anmäls i högre
grad än andra, beroende på faktorer som beloppets storlek och vem
som har utfört bedrägeriet. När privatpersoner utsätts, antas mörkertalet vara stort om bedrägeriet skett i samband med att de själva uppvisat riskbeteenden på internet (till exempel vid köp av pornografiskt
71
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Det gjorde även de flesta andra typer av bedrägeri, men eftersom de är relativt få
till antalet hade de inte lika stor inverkan på totalen.
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material), eller på grund av skuld- och skamkänslor över att ha blivit
lurade. Anmälningsbenägenheten är också generellt lägre för de brott
som sker med hjälp av internet72 (Smith 2008).
Även när juridiska personer utsätts kan skamkänslor, men också
rädsla för att skada sin trovärdighet, bidra till att brott inte anmäls.
Enligt revisionsbyrån Price Waterhouse Coopers (pwc) senaste Global
Economic Crime Survey-rapport uppger en tredjedel av de tillfrågade företagen att de utsatts för bedrägeri och annan ekonomisk brottslighet,
vilket är en uppgång jämfört med undersökningen dessförinnan. Särskilt utsattheten över internet har ökat (pwc 2011). Samtidigt uppger
de svarande att det vanligaste skälet till att inte anmäla är att företagets
rykte blir lidande. När bedrägerier riktas mot företag kan det också,
vid exempelvis bluffakturor, förekomma hot som gör att offret inte vågar anmäla. En annan anledning till att brotten inte anmäls är att de
kan vara svåra att upptäcka, då det ofta inte är någon enskild som lider skada. Detta kan även gälla privatpersoner som inte nödvändigtvis
märker, alternativt förstår, att det de utsatts för utgör ett brott. Antalet
anmälda bedrägeribrott speglar därför till viss del myndigheternas insatser att upptäcka brott. Bedrägeribrotten bör på grund av detta till
viss del betraktas som spaningsbrott i den bemärkelsen att de ibland
kräver aktiva åtgärder för att upptäckas.

Bedrägerierna ökar
Slutsatsen av ovanstående är att ntu visar både en ökning i andelen utsatta och i andelen som anmält att de utsatts (Brå 2012a) och att antalet
anmälningar om bedrägeri ökat kraftigt. Det talar för att antalet bedrägerier som faktiskt begås har ökat. Det finns ett flertal anledningar till
detta. En av de viktigaste är den tekniska utvecklingen som möjliggör
att bedrägerier kan begås på nya sätt, till exempel är det allt fler som
skickar post och beställer varor på internet. Det gör också att fler brott
blir en blandning mellan it-brott, bedrägeri och identitetsrelaterade
brott (Smith 2010). Bedrägerier som sker via internet möjliggör också
att många fler blir drabbade. Eftersom varje bedrägeri som riktas mot
en person räknas för sig kan antalet anmälningar bli väldigt stort i de
fall det finns väldigt många offer eller det handlar om upprepad utsatthet.
Vissa menar att om man ser till brottsligheten i stort, finns det tecken på att det skett en överflyttning från stöldbrott, som under en längre tid minskat i omfattning, till bedrägeribrott (Ceccato och Dolmén
72

Detta bekräftas bland annat av de motsägelsefulla bilder som olika källor ger.
Enligt NTU begås 31 procent av alla bedrägerier via internet, medan endast 13
procent av de anmälda brotten har skett med hjälp av internet. Samma sak gäller utnyttjande av kontokort (27 procent enligt NTU men endast 8 procent enligt
kriminalstatistiken).
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2011). Bedrägerier kan därför betraktas som den nya tidens vardagsbrottslighet, inte minst då användningen av teknik blir en allt större
del av vår vardag. Andra menar att det även inom den organiserade
brottsligheten skett en ökning av bedrägeribrotten (se kapitlet om Organiserad brottslighet). Det ger också en fingervisning om att utsattheten för bedrägeri kan fortsätta öka under de närmaste åren.

Hur ser brotten ut?
Enligt ntu sker bedrägeribrotten ganska jämnt spritt över året, med
undantag för det fjärde kvartalet. Närmare bestämt är det under månaderna november och december som en större andel bedrägerier
uppges ha skett. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att många
bedrägerier sker i samband med julhandel (särskilt på internet) och
utlandsresor under julen. Anmälningsstatistiken visar dock inte på
några tydliga mönster i när på året brotten anmäls.
Bedrägerierna sker inom Sverige i 86 procent av fallen. Med andra
ord uppger de svarande i ntu att de utsatts för bedrägeri när de befunnit sig utomlands i 14 procent av fallen.
Det är vanligast att det man blivit bedragen på har ett värde mellan
2 000 och 10 000 kronor (34 procent). Nästan en fjärdedel har blivit
bedragna på en summa mellan 500 och 2 000 kronor och en lika stor
andel på en summa om 10 000 kronor eller mer. Ungefär en av sex blir
lurade på summor upp till 500 kronor.
I ntu ställs två frågor om hur brottet skett. År 2011 uppgav tre av tio
att bedrägeriet skett via internet och nästan lika många att bedrägeriet
skett genom att någon utnyttjat deras bankkort. Antalet bedrägerier
som sker med hjälp av internet har ökat för varje år som undersökningen genomförts, från 14 procent år 2005 till 33 procent år 2011. Antalet som sker genom att någon utnyttjat ett bankkort ökade däremot
fram till 2009 och har sedan minskat igen under de senaste två åren.
I statistiken över anmälda brott delas bedrägeribrotten in i ett antal underkategorier (se tabell 2). Bedrägeribrotten är dock svårkategoriserade, inte minst då nya typer växer fram i takt med förändrade
levnadsmönster och den tekniska utvecklingen. Till exempel utgör
checkbedrägerier inte ens en procent av alla bedrägerier som anmäls
idag, medan datorbedrägerier utgör nästan en femtedel. I början av
1990-talet utgjorde checkbedrägerier cirka 10 procent av alla anmälda
bedrägerier och begreppet datorbedrägeri fanns inte.
En granskning som Brå gjort av användningen av brottskoder visar
att en inte obetydlig andel av vissa typer av bedrägeri över- samt underrapporteras eftersom brottskoderna inte används på rätt sätt (Brå
2012c). Antalet dator- och internetbedrägerier uppskattas till exempel
vara mycket större, medan antalet bedrägerier i kategorin »övrigt« är 35
procent högre än vad den borde vara. Med detta sagt utgjorde »övriga
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Brottets karaktär

Andel av alla bedrägerier

När brottet skedde
Kvartal 1, jan–mar

23,4

Kvartal 2, apr–jun

22,7

Kvartal 3, jul–sep

24,8

Kvartal 4, okt–dec

29,1

Bedrägeri

Tabell 1. Bedrägeribrottens karaktär, genomsnitt för åren 2008–2011. Procent.
Källa: NTU.

Var brottet skedde
Inom Sverige

85,7

Utomlands

14,3

Hur brottet skedde
Via Internet

30,5

Utnyttjande av kontokort/bankkonton

26,6

Värde i kronor
0–499

16,3

500–1 999

24,3

2 000–9 999

34,3

10 000 eller mer

25,2

bedrägerier« den största kategorin (30 procent)73under år 2011. De näst
största och tredje största kategorierna utgjordes av datorbedrägerier74
(18 procent) och bluffakturor75 (15 procent), därefter kom internetbedrägerier76 (13 procent).
Ser man till utvecklingen för dessa tre kategorier har antalet datorbedrägerier minskat med 12 procent mellan 2010 och 2011. En delförklaring är att man idag använder chip istället för magnetremsa vid
betalning med kort, vilket förhindrar skimning. Antalet anmälda bedrägerier som rör bluffakturor har däremot ökat med 29 procent och
antalet brott som begås med hjälp av internet har ökat med 4 procent
mellan dessa två år.

73

74

75

76

Exempel på vad som inryms under »övriga bedrägerier« är då någon person använt någon annans personuppgifter eller då någon betalat för en vara som sedan
visar sig vara något annat än vad som avtalats.
Brott där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk process, till exempel genom skimning eller
genom att uppge annans kortuppgifter vid handel på internet.
Brott där någon skickar falska fakturor till företag som sedan betalar för till exempel varor och tjänster som de aldrig beställt.
Brott där det finns online kontakt mellan människor, till exempel vid annonser på
e-handelssajter eller vid modemkapning. I denna kategori ingår endast brott där
hela skeendet skett via internet. Antalet bedrägeribrott som begås där internet
endast är ett inslag är därför mycket större än antalet som anmäls under just
denna brottskod.
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En annan typ av bedrägerier som utgör 8 procent av alla anmälningar är de som riktas mot bidragsutbetalande aktörer (till exempel kommuner och myndigheter). År 2007 trädde den nya bidragsbrottslagen
(2007:612) i kraft och sedan 2008 redovisas dessa brottstyper för sig i
kriminalstatistiken. Av de cirka 9 000 anmälningar som riktats mot sådana aktörer år 2011 utgör ungefär hälften anmälningar som gjorts av
Försäkringskassan (läs mer om satsningen mot bidragsfusk i avsnittet
om brottsförebyggande åtgärder nedan). Bedrägerier kan också riktas
mot privata försäkringsbolag, men dessa utgör endast 4 procent av anmälningarna år 2011 (för mer information om sådana bedrägerier, se
vidare Brå 2005).

Tabell 2. Antal anmälda bedrägerier samt andel (procent) av totalen år 2011 samt
procentuell förändring jämfört med år 2010 och 2005. Källa: Kriminalstatistiken.
Bedrägerityp
Datorbedrägeri
Checkbedrägeri
Automatmissbruk
Med kontokort
(ej automat)
Överskridet eget
konto
Mot Försäkrings
kassan
Mot kommunerna
Mot a-kassorna och
Arbets-förmedlingen
Mot PPM, CSN och
Migra-tionsverket
Mot försäkringsbolag
Avseende husrum,
förtäring, transport
med mera
Med hjälp av
bluffakturor
Med hjälp av Internet
Investeringsbedrägeri
Mot EU:s finansiella
intres-sen
Övrigt bedrägeri
Samtliga bedrägerier

Antal anmälningar
2011
19 960
296
4 548

Andelen av
samtliga anmälda 2011
18
0
4

Förändring
jämfört
med 2010
-12
-5
-9

Förändring
jämfört
med 2005
+358
-13
+35

8 924

8

-5

+1

11

0

-95

-88

4 679

4

+17

+64

1 617

1

-12

…*

2 790

2

+8

…

473

0

+71

…

291

0

-2

-13

3 966

3

-11

+42

16 973

15

+29

+401

14 927
147

13
0

+4
-8

…
…

0

0

…

…

34 927
114 529

30
100

+10
+1

+38
+122

*… = kategorin fanns inte det året.
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Sett till både ntu och kriminalstatistiken är det tydligt att förekomsten av bedrägeri till stor del är ett storstadsfenomen. Enligt ntu utsätts personer som bor i flerfamiljshus oftare än de som bor i småhus
(se tabell 3) och utsattheten är högre i de tre storstadslänen (se figur
3). I genomsnitt var utsattheten under 2008–2011 högst i Skåne och
Stockholm. Men även i Östergötlands, Hallands och Jönköpings län
var utsattheten hög.
Tittar man på anmälningsstatistiken har den en god överensstämmelse med graden av utsatthet enligt ntu. År 2011 anmäldes 65 procent
av alla bedrägeribrott i något av storstadslänen Stockholm (29 procent), Skåne (21 procent) eller Västra Götaland (16 procent). Sett till antalet anmälningar per 100 000 invånare sticker storstadslänen ut. Med
andra ord sker det inte bara fler anmälningar i storstadslänen för att
det bor fler personer där, utan de är också överrepresenterade i förhållande till sin befolkningsmängd. En bidragande orsak till detta är att
antalet företag och myndigheter är större i storstadslänen.
För antalet anmälda brott per 100 000 invånare avviker även Östergötland, alltså är både utsattheten och antalet anmälningar högre där.
Bland de län som rapporterar lägst utsatthet återfinns också de som
har bland de lägsta antalen anmälda brott (Kronoberg och Kalmar).

Bedrägeri

Regional fördelning

Internationell utblick
Det är alltid behäftat med problem att göra internationella jämförelser
av brottslighet eftersom definitioner och tillvägagångssätt vid insamling av statistik skiljer sig mellan länder. När det gäller bedrägeri ställs
frågan i de internationella brottsofferundersökningarna icvs samt eu
ics om någon blivit lurad i samband med köp eller leverans av en vara
eller tjänst vad gäller kvantitet eller kvalitet (van van Dijk m.fl 2007;
Dijk m.fl 2008; van Kesteren 2000). I dessa undersökningar framgår att
i genomsnitt 11 procent av de svarande i de 30 medverkande länderna
uppgett att de utsatts för en sådan handling under åren 2003–2004
(van Dijk m.fl 2008). Av de svarande i Sverige uppgav 13,7 procent att
de blivit lurade. Sverige ligger därmed något högre i utsatthet jämfört
med många andra av de undersökta länderna (plats 7 av 30). I Sverige
uppgav man att bedrägeriet skett med hjälp av internet i lika stor utsträckning som i genomsnittet bland alla länder, däremot var det färre
som hade utsatts genom användning av betalkort (van Dijk m.fl 2008)
jämfört med i andra länder. Detta beror troligtvis på att användning
av chip vid betalning med betalkort är mycket vanligare i Sverige än i
många andra länder (Smith 2010).
I ytterligare en undersökning har man frågat om it-brott specifikt,
varav vissa frågor rör olika typer av bedrägerier (Special Eurobaromebrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 3. Regional fördelning av andelen utsatta för bedrägeri samt fördelning i
anmälda brott per 100 000 invånare, genomsnitt för åren 2008–2011. Källor: NTU
och kriminalstatistiken.
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ter 2012). Resultaten visar även där att man i Sverige har större erfarenhet av bedrägeriförsök och vissa andra brott på internet än i andra europeiska länder. Antalet som hade utsatts för identitetsstöld var
dock lika hög i Sverige som snittet för övriga länder (8 procent) och
andelen som blivit bedragna vid onlineköp var lägre än snittet för övriga länder (7 mot 11 procent). Samtidigt intar Sverige en särställning
när de gäller den stora andel som ansåg att de var välinformerade om
riskerna med att utsättas för brott på internet, var mer trygga med att
uppgivna personuppgifter skulle behandlas på rätt sätt, hade vidtagit
åtgärder för att skydda sig och oroade sig mindre för att bli utsatta än
i andra länder.
Att utsatthetsnivån skiljer sig mot den i ntu beror troligen på skillnader i hur frågorna utformats och hur undersökningarna genomförts. Varför Sverige ligger högt när det gäller utsatthet jämfört med
andra eu-länder är dock inte klart. Troligtvis ligger det ett förklaringsvärde i att vi, tillsammans med de övriga nordiska länderna, har en högre grad av internetanvändning, vilket ger fler brottstillfällen (Special
Eurobarometer 2012).

Offer och gärningspersoner
Offer
Med hjälp av ntu kan man titta på ett antal bakgrundsvariabler hos
de personer som uppger att de utsatts för bedrägeri. Avseende kön ser
man att män utsätts i större utsträckning än kvinnor. Risken att utsättas är ungefär 50 procent större för män än för kvinnor. Studerar
man ålder är utsattheten högre bland yngre personer mellan 16–44
än bland personer i åldrarna 64–79. Åldersfördelning i utsattheten för
bedrägeri är dock något mer jämnt fördelad än vid andra brott som
riktas mot person (till exempel misshandel och hot) där de yngre är
ännu mer överrepresenterade.
Som nämnts kan inte ntu belysa vilka juridiska personer som blir
offer för bedrägerier. Resultat från pwc:s tidigare nämnda studie visar
dock att utsattheten är högre bland större än bland mindre företag.
Utsattheten skiljer sig också beroende på vilken bransch man arbetar
inom. Företag som är verksamma inom kommunikations- och försäkringsbranschen samt statligt ägda företag är de som uppger sig vara
mest utsatta. Studier visar också att de företag som investerar tid och
pengar i att skydda sig mot bedrägerier också upptäcker och rapporterar fler brott (pwc 2011; Bussman och Werle 2006).
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Tabell 3. Andelen utsatta för bedrägeri uppdelat på olika bakgrundsvariabler enligt
NTU, genomsnitt för åren 2008–2011. Procent. Källa: NTU.
Andel utsatta
Kön
Kvinnor

2,5

Män

3,6

Ålder
16–24

3,7

25–44

3,8

45–64

2,9

65–79

1,4

Bostadstyp
Småhus

2,5

Flerfamiljshus

3,7

Bostadsort
Storstad

3,7

Större stad

2,8

Mindre stad/Landsbygd

2,4

Gärningspersoner
År 2011 misstänktes 4 670 personer för bedrägeri. Av dem var tre fjärdedelar män och en fjärdedel kvinnor. I figur 4 redovisas fördelningen av
män och kvinnor som misstänkts uppdelat på olika ålderskategorier.
Andelen kvinnor som misstänks utgör i regel mellan 20 (i åldern 25–
29) och 30 (i åldern 40–49) procent i samtliga ålderskategorier.
En stor del av de som misstänks för bedrägeri är i tjugoårsåldern,
och yngre personer är överrepresenterade i förhållande till sin andel
i populationen. Antalet misstänkta som är äldre än 40 år är avsevärt
mindre och de som är 60 år eller mer utgör endast en försumbar del
av de misstänkta.
I ntu ställs en fråga om vilken relation offret hade till gärningspersonen. Resultaten visar att gärningspersonen i tre av fyra fall är obekant med offret. Denna andel har varit ungefär densamma under alla
år som ntu genomförts. Jämfört med andra brottstyper är det en hög
andel. Vid andra brott mot person, till exempel misshandel, hot och
trakasserier, är det betydligt fler som är bekanta med gärningspersonen.
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Figur 4. Antal personer misstänkta för bedrägeri uppdelat på ålder och kön år
2011. (Observera att antalet år inte är detsamma i de olika ålderskategorierna.)
Källa: Kriminalstatistiken.

Hantering i rättsväsendet77
Uppklarade brott
Uppklaringsprocenten för bedrägeri minskade under hela 2000-talet
fram till år 2008. Andelen bedrägerier som klarades upp ökade sedan
stort från 45 till 64 procent mellan år 2008 och 2009 och har sedan
dess minskat igen. Anledningen till minskningen är inte helt klar. År
2009 kritiserade dock Rikspolisstyrelsen (rps) polismyndigheterna för
att de haft allt för många öppna, äldre bedrägeriärenden liggande, varav en andel till och med lett till preskription. rps föreslog att resurser ska läggas för att »nedbringa balansen till en rationell nivå« (rps
2009), vilket kan ha lett till att många ärenden skrevs av mellan just
2008 och 2009.
Även om utvecklingen i andelen personuppklarade brott har följt
den för uppklaringen totalt, har variationerna från år till år varit små.
Med andra ord är det andelen tekniskt uppklarade brott som bidragit
till skillnaderna över tid, vilket figur 5 också visar.

77

I detta avsnitt redovisas siffror ur kriminalstatistiken för bedrägeri, grovt bedrägeri
och bedrägligt beteende. Brott mot bidragsbrottslagen är således exkluderade i
den fortsatta redovisningen.
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Figur 5. Andelen uppklarade bedrägeribrott totalt samt andelen personuppklarade
brott, åren 2005–2011. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 6. Antalet domar för bedrägeri uppdelat på påföljd, åren 2005–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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2011

År 2011 togs omkring 1 700 lagföringsbeslut där bedrägeribrott var huvudbrottet. Antalet lagföringsbeslut har minskat under de senaste fyra
åren. Antalet lagföringar ökade dock innan dess och nivån år 2011 är
därför ungefär den samma som år 2005. Andelen kvinnor bland de lagförda är ungefär som bland misstänkta personer: 25–30 procent.
Fördelningen mellan de olika typerna av lagföringsbeslut har förändrats något. Medan andelen domar är lika stor år 2005 som 2011, har
det skett en förskjutning mellan andelen strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Andelen strafförelägganden har minskat med ungefär
en tredjedel (från 18 till 12 procent) och andelen åtalsunderlåtelser har
ökat med över hälften (från 8 till 14 procent). I reella siffror innebär
detta att det numera är fler som får åtalsunderlåtelse än som godkänner strafföreläggande för bedrägeri.

Bedrägeri

Lagföringsbeslut

Påföljder
Den vanligaste påföljden för bedrägeri är villkorlig dom. Nästan 45
procent får denna påföljd. Den näst vanligaste påföljden är fängelse,
vilket en av fem döms till.
Liksom bland lagföringarna har det skett förändringar i fördelningen mellan olika typer av påföljder för bedrägeri under de senaste åren.
Andelen som dömts till villkorlig dom har minskat, i takt med att antalet som dömts till skyddstillsyn eller övriga påföljder ökat med några
procentenheter vardera. Andelen som får fängelse och böter är däremot ungefär lika stora i början som i slutet av perioden.
Den genomsnittliga längden på de fängelsestraff som utdömdes för
bedrägeri år 2011 var fyra månader vid brott av normalgraden och ungefär ett och ett halvt år (19 månader) för grovt bedrägeri.

Brottsförebyggande åtgärder och kriminalpolitik
Bedrägeribrotten har uppmärksammats bland annat till följd av den
stora ökningen som skett av antalet anmälda brott. I detta avsnitt belyses olika typer av åtgärder mot bedrägerier, indelade i tre kategorier:
mot privatperson, mot företag och myndigheter samt på internationell nivå.

Privatpersoner
Privatpersoner råkar ofta ut för bedrägerier på grund av att de är okunniga. En del förebyggande åtgärder har därför inriktats på att försöka
tillgodose allmänheten med information om hur man undviker att bli
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lurad.78 Genom att identifiera risksituationer och medvetandegöra allmänheten kan man minska antalet brottstillfällen. Ett exempel är att
ha lås på postlådan så att andra inte kan komma åt brev som innehåller person- och betalkortsuppgifter. Eftersom internetbedrägerier utgör en så stor andel har mycket av informationen handlat om hur man
skyddar sig på nätet. Några exempel är hur man ser om en epost utgör
ett bedrägeriförsök (till exempel ett så kallat Nigeriabrev (Atta-Asamoah 2009)), att inte lämna ut uppgifter till personer som påstår sig
komma från en bank eller myndighet och att man bäst använder säkra
betalningsförmedlare eller stämmer ett personligt möte när man köpt
en vara på en köp- och säljsajt.

Företag och myndigheter
Det har skett en förändring i hur revisionsbyråer och andra stora företag hanterar bedrägeriärenden. Flera stora revisionsbyråer har numera
egna bedrägerirotlar eller utredningsenheter för att utreda och förebygga bedrägerier.79 Man föredrar att utreda misstänkta fall internt,
dels för att man upplever att polisen inte har resurser eller kan göra
något, dels för att inte skapa negativ publicitet kring det företag som
berörs (Bussman och Werle 2006). En intern lösning kan därför vara
ett effektivt sätt att upptäcka och utreda brott, även om det på sikt
kan medföra stora konsekvenser för rättssäkerheten (Flyghed 2011). Yar
(2010) påpekar bland annat att privata alternativ för att upptäcka och
beivra it-bedrägeri visserligen är ett uttryck för den samhällsutveckling som sker där privatpersoner och företag förväntas ta ett ökat ansvar för att skydda sig mot brott, men att det kan sätta värden som allas
lika rätt till hjälp vid utsatthet för brott på spel.
Inom privat sektor har även bankerna tvingats lägga allt mer resurser och investera i allt bättre programvara för att försöka upptäcka bedrägerier. Det är svårt att uppskatta hur stora belopp bankerna luras
på, då sådana uppgifter inte publiceras.80 Svenska banker uppskattas
dock inte vara lika utsatta som de i andra länder (Sveriges Riksbank
2007).
En typ av bedrägerier som ökat mer än någon annan och som
fått stor uppmärksamhet är bluffakturor. Enligt uppskattningar som
Svensk handel gjort omsätter bluffakturor över 1,2 miljarder kronor
på ett år i Sverige. För att stävja denna, mycket lönsamma, brottslig78
79

80
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http://www.konsumenteuropa.se/Bedragerier/Att-kanna-igen-ett-bedrageri/
Se till exempel: http://www.ey.com/SE/sv/Services/Assurance/Fraud-Investigation---Dispute-Services
Den sammantagna bilden av de uppgifter som redovisats från NTU (antal skattade händelser i populationen, andelen bedrägerier som begås med kort och det
genomsnittliga värdet) ger dock en fingervisning om att det handlar om betydande belopp.
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het och ge råd och stöd till företagare publicerar därför Svensk handel Varningslistan81 där företag som använder sig av bluffakturor och
oseriösa försäljningsmetoder anges. Regeringen ska med anledning av
detta ge ett uppdrag att se över bland annat bedrägeribrotten och ändringar har gjorts så att personer som utsatts för bluffakturor inte ska
riskera att deras uppgifter finns kvar i Kronofogdens registerföring (se
lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet).
Tidigare i kapitlet har det nämnts att anmälningar om bidragsbrott, vilka särredovisats sedan 2008, har ökat. Denna brottstyp har
uppmärksammats, inte minst genom skapandet av Delegationen mot
felaktiga utbetalningar (fut-delegationen82) år 2005. Den förändrade
synen på bidragsfusk har också avspeglats i media (Korsell, Hagstedt
och Skinnari 2008; Lundström 2011). Enligt fut-delegationen betalas
20 miljarder kronor om året ut felaktigt från trygghetssystemen och
en stor del av detta beror på bedrägerier. Arbetet har mynnat ut i ett
stort antal rapporter och en offentlig utredning där man föreslog en
rad åtgärder för att minska felaktiga utbetalningar från trygghetssystemet (sou 2008:74). Brå har också publicerat en rapport (2007) där fusk
med a-kassa analyserades. Arbetet med fut lever nu kvar i Rätt utbetalningar från trygghetssystemet (rut) som samordnas av Ekonomistyrningsverket (esv 2011).
Försäkringskassan har i samband med att bidragsbedrägerier uppmärksammats storsatsat för att upptäcka och beivra fusk. Åren 2006
och 2007 anställdes nästan 300 personer83, vilket ledde till en ökning
i antalet anmälda bidragsbrott (Statskontoret 2010). Lokalt prövades
nya samverkansformer mellan myndighet, polis och åklagare (till exempel Västmanlandsmodellen, se Brå 2008; rps 2009) för att få till
stånd en effektiv brottsbekämpning och ett snabbare flöde av ärenden
genom rättskedjan. Vidare har en viktig del av satsningen mot grov
och organiserad brottslighet (gob) – bland annat genom samverkan
mellan bidragsutbetalande aktörer och inom de Regionala underrättelsecentrumen (ruc) – varit att identifiera personer som fått olika typer av bidrag samt assistansersättning samtidigt som de haft inkomster från illegal verksamhet (rps 2009; Brå 2011).
Utvärderingar av myndigheternas satsning mot bidragsfusk har
dock gett blandade resultat. Vid denna typ av brott är okunskap hos
de som begår brotten ett problem, då svårigheter att förstå regelverket
och fylla i blanketter på rätt sätt bidrar till att personer får felaktig erhttp://www.svenskhandel.se/Varningslistan/
www.rattochriktigt.se
Antalet personer som arbetar med kontroll har halverats sedan dess (Försäkringskassan 2012).
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sättning och anmäls för bedrägeri. I Riksrevisionens (RiR) utvärdering
av bidragsbrottens hantering konstaterar man att antalet brott antagligen är mycket mindre än vad som först antogs. Man påpekar också att
satsningarna inte lett till att brotten utreds mer effektivt och att många
ärenden därför läggs ner. Arbetet med att stävja bidragsbrott har dessutom lett till sämre resursanvändning hos vissa bidragsutbetalande
myndigheter (RiR 2011). Polisen har konstaterat att det behövs ytterligare ansträngningar för att öka antalet ärenden som går vidare i rättsprocessen och minska antalet ärenden som blir liggande, inte bara för
bidragsbedrägerier utan också för bedrägeribrotten i stort (rps 2012).

Internationellt
På eu-nivå har kraven höjts på att bekämpa och förebygga bedrägerier.
Ett förslag har framförts att eu:s byrå för bedrägeribekämpning, the
European Anti-Fraud Office (olaf), ska reformeras, så att mer resurser
ska läggas på brottsbekämpning (Europeiska kommissionen 2011). I en
årlig rapport sammanfattas arbetet med att utreda och förebygga brott
som begås mot eu:s finansiella intressen (olaf 2011). Detta ökade fokus
på bedrägerier som riktas mot eu:s gemensamma medel är också synlig på nationell nivå. I och med Lissabonfördraget gjordes en ändring
i 9 kap. 3 a § BrB, som trädde i kraft i januari 2010 rörande bedrägerier riktade mot eu:s finansiella intressen, så kallat subventionsmissbruk. Det har lett till införandet av en ny brottskod (0914) år 2011. Än
så länge har dock inga anmälningar rapporterats på denna brottskod.
Inom eu har man också för avsikt att inrätta ett nytt europeiskt center mot it-brott, som har till uppgift att bekämpa internetbedrägerier
och andra gränsöverskridande it-brott.84
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Sammanfattning

Stöldbrottslighet

STÖLDBROTTSLIGHET

Statistikkällor visar att stöldbrotten har minskat de senaste
åren. Antalet anmälda stöldbrott ligger nu på samma nivå som
för 30 år sedan, men minskningen ser ut att avta.
Bland stöldbrotten är det bilbrott (biltillgrepp och stöld ur och
från ett motordrivet fordon) som har minskat snabbast sedan
slutet av 1990-talet. Den huvudsakliga orsaken till det bedöms
vara ett eu-direktiv från år 1998 (95/56/ec), som innebar att alla
nytillverkade bilar ska förses med elektroniska stöldskydd. I takt
med att bilparken successivt byts ut, innebär det att en allt mindre andel bilar kan stjälas utan tillgång till bilnyckel. Utöver att
färre bilar stjäls har även stölderna ur och från motordrivet fordon minskat.
Bostadsinbrotten har ökat de senaste åren, men ligger fortfarande på historiskt sett låga nivåer. Det verkar också ha skett en
förändring avseende säsongsvariationen för inbrott i villor. Statistiken över anmälda brott visar på en kraftigt förhöjd aktivitet
under årets sista månader.
Utsattheten för bostadsinbrott och bilbrott är relativt jämnt fördelad i befolkningen. Vissa grupper är dock mer utsatta än andra. Ensamstående med barn, boende i lägenheter, personer i
storstäder och de som bor i socioekonomiskt utsatta områden
är mer drabbade än andra.

Inledning
Stöldbrotten är en stor brottskategori som innehåller många olika typer
av överträdelser med det gemensamt att de regleras i 8 kap. BrB. Här
ryms allt från snatteri och fickstölder till biltillgrepp, inbrott i bostäder, affärslokaler och lokaler för offentlig verksamhet till personrån och
bankrån. Det är med andra ord en brottstyp som drabbar stora delar av
näringslivet och myndighetssfärer samt många privatpersoner. Förmodligen drabbas nästan alla av stöldbrott någon gång i sitt liv. Att förhindra stöldbrott är också en bransch som årligen omsätter miljardbelopp.
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Ambitionen med det här kapitlet är inte att beskriva brottsutvecklingen i detalj för alla olika typer av stöldbrott, det är en uppgift som
skulle kräva en helt egen bok. Istället riktas fokus i huvudsak på bostadsinbrott och bilbrott (biltillgrepp och stöld ur och från ett motordrivet fordon). De tillhör de stöldbrott som är mest integritetskränkande för privatpersoner. Dessutom är den här typen av brott en källa
till oro. Nästan femton procent av befolkningen säger att de ofta oroar
sig för att utsättas för bostadsinbrott och ungefär lika många säger att
de ofta oroar sig för att råka ut för bilbrott (Brå 2012a). Rånbrotten,
som också är ett brott som drabbar enskilda individer hårt, behandlas
i ett eget kapitel (se kapitlet om Rån).

Omfattning och utveckling
Samtliga stöldbrott
I Nationella trygghetsundersökningen85 (ntu) mäts utsatthet för bostadsinbrott, biltillgrepp, stöld ur eller från motordrivet fordon och cykelstöld. Under perioden 2008–2011 utsattes drygt tio procent av hushållen per år för någon typ av stöldbrott. Av de brott som ingår i ntu
är cykelstöld det brott som drabbar flest privatpersoner (figur 1). Det
anmäls mer än en halv miljon stöldbrott per år, vilket motsvarar nästan 40 procent av samtliga anmälda brott.86
Studerar man den anmälda stöldbrottslighetens utveckling över
längre tid kan man konstatera att antalet anmälda brott ökat kontinuerligt ända sedan 1950-talet fram till början av 1990-talet (figur 2). En
kraftig välståndsökning, framväxten av ett konsumtionssamhälle, en
ökad tillgång på varor, bilismens utveckling och en ökad rörlighet hos
befolkningen är några av de samhällsfaktorer som lyfts fram som delförklaringar till egendomsbrottens ökning fram till slutet av 1990-talet
(Sarnecki 2003; von Hofer och Tham 2000).
Från slutet av 1990-talet har de anmälda stölderna sjunkit mer eller
mindre kontinuerligt fram till dagens nivå, som är jämförbar med nivåerna i början av 1980-talet. Bilden av minskad stöldbrottslighet under senare år bekräftas i flera delar av resultaten i ntu från 200687 och
framåt. Både anmälningsstatistiken och ntu indikerar dock att trenden avstannat 2011.
De tydligaste minskningarna i anmälda brott sedan slutet av 1990-talet har skett för tillgrepp av bil, stöld ur/från motordrivet fordon, cy85
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För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
Statistiken över anmälda brott omfattar stöldbrott mot både privatpersoner, företag och offentlig verksamhet.
NTU började genomföras först 2006 och det finns inte några offerundersökningar
från tiden innan dess där man kan utläsa utvecklingen för stöldbrott separat.
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Figur 1. Antal hushåll utsatta för stöldbrott åren 2006–2011. Källa: NTU.
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Figur 2. Antal anmälda stöldbrott (8 kap. BrB) åren 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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kelstöld och inbrottsstöld, det vill säga de brottstyper som det också
tillfrågas om i ntu. Mycket talar för att minskningen av de anmälda
bilbrotten och bostadsinbrotten motsvaras av en faktisk minskning
(se nedan). Uppgifter från både ntu och anmälningsstatistiken talar
för att bilbrotten har minskat ända fram till år 2011. Bostadsinbrotten
däremot tycks snarare ha ökat sedan 2007. Tolkningen av utvecklingen
för cykelstöld är mer osäker än för de andra brottstyperna eftersom
förändrade försäkringsregler kan ha haft en negativ påverkan på anmälningsbenägenheten med en minskning av antalet anmälda brott
som följd (Brå 2008a). Resultaten i ntu indikerar inte någon minskning i utsatthet för cykelstölder under senare år.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av bostadsinbrottens
och bilbrottens omfattning och utveckling.

Bostadsinbrott
Antalet hushåll som drabbats av bostadsinbrott har ökat successivt under de år som ntu har genomförts och andelen utsatta hushåll ligger
under slutet av perioden på ungefär en procent. Drygt 80 procent av
de som sagt sig ha varit utsatta för ett bostadsinbrott har också sagt att
de har anmält händelsen. Det innebär att det så kallade mörkertalet,
det vill säga de brott som begåtts men inte anmälts till polisen, är lågt.
Därmed är det möjligt att använda statistiken över anmälda brott för
att studera utvecklingen för bostadsinbrotten.
Som framgår i figur 3 har antalet anmälda bostadsinbrott samt inbrott i fritidshus ökat från år 2006 men historiskt sett legat på högre
nivåer. Utvecklingen med en ökning under senare år bekräftas av resultaten i ntu.
Om man studerar antalet anmälda brott i bostäder månadsvis visar
det sig att det finns ett tydligt säsongsmönster för inbrott i villa, radhus med mera. Under höstmånaderna oktober till december anmäls
betydligt fler inbrott än under resten av året, en struktur som har framträtt tydligt sedan cirka fem år tillbaka. Dessförinnan var inbrotten i
villa, radhus med mera mer jämnt spridda under året. För inbrott i
fritidshus syns också ett visst säsongsmönster, genom att tidig vår och
tidig höst ligger högre än de övriga månaderna under året. Den här variationen över året har i vart fall förekommit sedan 1995. För inbrott i
lägenheter ligger nivån jämnt under året.
En annan aspekt för bostadsinbrotten är när på dygnet ett inbrott
begås, eller under vilken veckodag. Under perioden 2008–2011 skedde
närmare hälften (44 procent) av bostadsinbrotten på vardagar under
dagtid. Näst vanligast var nattetid på helgen, då vart fjärde inbrott begicks. Nivån på inbrott under olika tidpunkter under veckan har varierat något från år till år utan att någon tydlig trend kan urskiljas. Uppgifterna från ntu bekräftas i stort av en studie genomförd av Brå, där
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Figur 3. Antal hushåll utsatta för bostadsinbrott åren 2006–2011 samt antal
anmälda bostadsinbrott och inbrott i fritidshus åren 1975–2011. Källa: NTU och
Kriminalstatistiken.88

samtliga anmälda bostadsinbrott i Göteborg mellan den 1 januari 2007
och den 31 oktober 2010 studerades. Där framkom att den vanligaste
brottstidpunkten varit under eftermiddagar och att det var vanligare
att brottet begåtts under en vardag än under en helgdag (Brå 2012c).
REGIONALA SKILLNADER

Antalet bostadsinbrott i relation till befolkningen skiljer sig åt mellan olika län.
Högst andel utsatta personer finns i Skåne län och därefter följer
Blekinge, Jönköping och Stockholms län. De som uppger sig vara utsatta i minst omfattning är boende i Värmlands län. Bilden av fördelningen mellan länen i ntu överensstämmer i stora drag med vad statistiken över anmälda brott visar.
88

I NTU ställs frågan om personen har varit utsatt för ett inbrott i sin bostad. Ingen
åtskillnad görs här mellan bostad (lägenhet och villa) eller fritidshus. Det är därför
rimligt att anta att svarspersonerna i en hög omfattning inkluderar inbrott i fritidshus då de svarar på frågan. Mot bakgrund av detta är det korrekt att jämföra de
sammanslagna siffrorna från inbrott i bostad samt fritidshus i Kriminalstatistiken
med det skattade antalet hushåll som varit utsatta för inbrott i sin bostad i NTU.
För en längre diskussion om skillnaderna mellan NTU och kriminalstatistiken, se
Brå 2008b.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

179

Stöldbrottslighet

Skillnaderna mellan länen kan i viss mån förklaras av skillnader
mellan storstadsområden och glesbygd. Det har också framkommit
att säsongsvariationen, med ett ökat antal anmälda inbrott i villor, radhus med mera under oktober, november och december, är extra starkt
framträdande i sydvästra Sverige (Brå 2011).
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Figur 4. Andel hushåll utsatta för bostadsinbrott uppdelat på
län åren 2008–2011 (årsmedelvärde). Procent. Källa: NTU.
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Av de hushåll som äger bil drabbades ungefär 0,6 procent per år av bilstöld och omkring 3 procent av stöld ur eller från motordrivet fordon
enligt ntu under perioden 2008–2011. Under samma period anmäldes
mellan cirka 14 400 och 19 900 biltillgrepp89, och mellan 66 700 och
79 900 stölder ur eller från motordrivet fordon. Enligt ntu anmäls omkring 90 procent av alla biltillgrepp under den här perioden, vilket är
den högsta siffran bland de brott som tas upp i undersökningen.90 Det
hänger samman med att en bil kan representera ett stort ekonomiskt
värde och att försäkringsbolagen kräver en anmälan för att betala ut
ersättning. Den höga anmälningsbenägenheten medför att det finns
goda möjligheter att tolka utvecklingen för biltillgreppen utifrån både
ntu och Kriminalstatistiken. För stöld ur eller från motordrivet fordon
anmäls enligt ntu ungefär två tredjedelar av brotten.
Figur 5 visar att biltillgreppen ökade från början av 1980-talet till
1990. Efter en tid av minskning började nivån åter att öka från mitten
av 1990-talet till 2000. Därefter inleddes en minskning till dagens his-
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Figur 5. Antal hushåll utsatta för biltillgrepp åren 2006–2011 samt antal anmälda
fall av fullbordade tillgrepp på personbilar åren 1975–2011. Källa: NTU och Kriminalstatistiken.

89
90

Avser fullbordade tillgrepp mot personbilar.
De brott som det ställs frågor om i NTU är: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri, trakasserier, bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och
cykelstöld.
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Figur 6. Antal hushåll utsatta för stöld ur eller från motordrivet fordon åren
2006–2011 samt antal anmälda fall av stöld ur eller från motordrivet fordon åren
1975–2011. Källa: NTU och Kriminalstatistiken.

toriskt låga nivå. Minskningstakten avtog dock något under perioden
2008–2011.
Under den här perioden har biltillgreppen varit relativt jämnt fördelade över året. De flesta brotten (63 procent) sker på vardagar och tre
av fyra under natten. Drygt hälften av brotten sker i offrets bostadsområde. ntu visar också att mer än 80 procent har fått tillbaka bilen men
för de flesta är då bilen helt eller delvis förstörd. Bara en sjättedel av de
drabbade får tillbaka bilen i ungefär samma skick som innan den blev
stulen. Det är rimligt att anta att en del av de bilar som inte återfinns
har förts ut ur landet.
Utvecklingen av stöld ur eller från motordrivet fordon är snarlik
den för biltillgrepp, om än inte med lika påtagliga ökningar under
1980-talet. Minskningen som inleddes 2000 har fortsatt med undantag
för 2011.
De flesta (83 procent) av stölderna ur och från motordrivet fordon
gäller stöld ur eller från personbilar. Nästan två tredjedelar av den här
typen av brott sker i offrets bostadsområde. Sett till fördelningen av
brotten över året finns en viss koncentration till det tredje kvartalet
samt till december månad. En tänkbar förklaring till uppgången i december är att förövare utnyttjar att fler bilister än annars tenderar att
lämna sådant som är stöldbegärligt obevakat i bilen under julhandeln.
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4,2

REGIONALA SKILLNADER

Biltillgrepp och stöld ur och från motordrivet fordon uppvisar relativt
stora regionala skillnader (figur 7).91 Utsattheten är enligt ntu högst i
storstadslänen och i Västmanlands län, vilket i stort bekräftas av statistiken över anmälda brott. Den relativt höga utsattheten i Västmanland
har tidigare kopplats ihop med en relativt sett hög förekomst av alko91

Bilden av bilbrottslighetens regionala fördelning domineras av stöld ur eller från
motordrivet fordon, eftersom det är mer vanligt förekommande än biltillgrepp.
Den regionala fördelningen för de två brotten är i huvudsak likartade men studerar man enbart biltillgrepp framstår Uppsala, Kalmar, Dalarnas och Gotlands län
som mer utsatta och Västernorrlands län som mindre utsatt.
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hol- och narkotikamissbrukare och så kallade livsstilskriminella (Brå
och Rikspolisstyrelsen 2009). Allra lägst är utsattheten på Gotland.

Offer och gärningspersoner
Bostadsinbrott
OFFER

Det framgår av ntu att hushåll med en utsatt ekonomisk situation i en
högre grad än andra drabbats av bostadsinbrott. Forskning visar dock
att utsattheten för bostadsinbrott är mycket beroende av boendeområdets karaktär och vilka socioekonomiska förhållanden som råder på
områdesnivå, snarare än de socioekonomiska och personliga förhållandena i hushållet (Estrada och Nilsson 2006). Det innebär med andra ord att hushåll med en svår ekonomisk situation men som bor i
ett område där den socioekonomiska statusen är hög, har mindre risk
att utsättas för ett inbrott än vad ett liknande hushåll har i ett område
med lägre status.
I ntu framgår att hushåll med olika familjeförhållanden drabbas i
liknande omfattning av bostadsinbrott. Gruppen enstamstående med
barn framträder dock som utsatta i högre grad än andra. Boende i storstäder uppger i högre omfattning än andra att de varit utsatta för ett
bostadsinbrott men det finns inte någon större skillnad i utsatthet mellan boende i småhus eller lägenheter.92 Tidigare analyser tyder på att
risken för boende i lägenheter att utsättas för bostadsinbrott är större i
ekonomiskt utsatta kommuner, medan risken för inbrott för boende i
villor är större i mer välbärgade kommuner. Det här har förklarats med
att förövare och offer är ur samma socioekonomiska grupp i ekonomiskt utsatta kommuner, men att det i välbärgade kommuner snarare
är objektens attraktionskraft som påverkar brottsligheten (Brå 2008a).
Det är en relativt liten andel av befolkningen som drabbas av inbrott, men det är betydligt fler som oroar sig för att utsättas. Omkring
14 procent av de svarande i ntu år 2011 uppgav att de är ganska eller mycket ofta oroliga för bostadsinbrott. Sammanboende med eller
utan barn och ensamstående med barn uppger i nästan dubbelt så hög
omfattning att de är oroliga för bostadsinbrott jämfört med ensamstående utan barn (Brå 2012a) En möjlig förklaring till den lägre oron
bland ensamstående utan barn kan vara att det är betydligt fler yngre
i den gruppen, med få tillhörigheter av större värde. Yngre personer
tenderar också generellt sett att vara mindre oroliga för andra typer av
brott och för brottsligheten i samhället i stort.
92
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Uppgifter från NTU visar dock att anmälningsbenägenheten är högre hos boende
i småhus än hos boende i lägenheter, vilket är en delförklaring till att det är en relativt stor skillnad mellan småhus och lägenheter i statistiken över anmälda brott.
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Många personer begår någon gång under sin livstid ett egendomsbrott, om även de lindrigare formerna av stöldbrott inkluderas. Samtidigt finns även grovt kriminellt belastade personer som begår ett stort
antal egendomsbrott, såväl lindrigare som grövre. Det är svårt att ge
en tillförlitlig bild över hur stor del av brotten som begås av de olika
grupperna. Det är ännu svårare att utifrån befintliga datakällor få en
tydlig bild av vilka som begår vissa specifika brott som bostadsinbrott
och bilbrott.
Det är ont om datakällor som kan beskriva de vuxna personer som
begår stöldbrott, eftersom polis och åklagare i en mycket begränsad
omfattning lyckas knyta en gärningsperson till egendomsbrott. Brås
skolundersökning om brott93 (sub) bland elever i årskurs 9 kan dock
antas ge en bra bild av brottsligheten bland ungdomar. sub tyder på att
ungdomar utgör en stor del av gärningspersonerna för inbrottsstölder.
Cirka 7,6 procent av de tillfrågade år 2011 uppgav att de begått ett inbrott, men det innefattar även andra typer av inbrott än just inbrott i
bostäder (Brå 2010a).
I statistiken över misstänkta personer är andelen unga förövare i
åldern 15 till 20 år överrepresenterade. De stod under åren 2008–2011
för i genomsnitt 33 procent av det totala antalet misstänkta för villainbrott, lägenhetsinbrott samt inbrott i fritidshus. Det kan jämföras med
samma befolkningsgrupps andel av den straffmyndiga befolkningen,
vilken under samma tidsperiod var knappt 10 procent.
Betydligt fler män än kvinnor begår bostadsinbrott. Ungefär två
tredjedelar av de som uppgav att de varit delaktiga i en inbrottsstöld i
den senaste sub var pojkar (Brå 2010a). I kriminalstatistiken är skillnaderna ännu större. Under 2008–2011 utgjorde kvinnor drygt nio procent av alla personer som misstänktes för bostadsinbrott eller inbrott
i fritidshus.
Pengar utgör den främsta drivkraften för att begå bostadsinbrott
men även spänningsmomentet är ett viktigt motiv. Det framgår bland
annat av en undersökning genomförd av Polismyndigheten i Stockholms län 2008 i vilken 20 personer intervjuades som tidigare varit eller vid studiens genomförande var aktiva inbrottstjuvar (Pira 2008). I
studien framgick också att narkotikamissbruk är nära sammankopplat
med inbrott. Vad gäller bostadsinbrott finns det även annan forskning
som visar på att unga gärningspersoner och personer med missbruksproblem är överrepresenterade bland de som grips (Mawby 2001). Ett
stort antal av de tillfrågade i Stockholmspolisens studie uppgav att de
93
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GÄRNINGSPERSONER

För mer information om SUB, se Brott bland ungdomar i årskurs nio – Resultat
från Skolundersökningen om brott åren 1995–2008 (Brå 2010a) samt Skolundersökningen om brott 1995–2008 (Brå 2010b).
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begick bostadsinbrott under påverkan av narkotika, att de behövde
göra det för att kunna finansiera sitt missbruk samt att de förmodligen
skulle upphöra med inbrott om de slutade med droger.
De intervjuade uppgav vidare att de begår inbrott ensamma eller
tillsammans med ytterligare en person, men ytterst sällan med fler personer. En del berättade om en betydande aktivitet med upp till mellan 20 till 40 inbrott per år och flera av de som varit brottsligt aktiva
längst uppgav sig vara skyldiga till mer än 500 inbrott under hela sin
inbrottskarriär.

Bilbrott
OFFER

Risken att utsättas för bilrelaterade brott påverkas delvis av var man
bor. De regionala skillnaderna är, som tidigare nämnts, relativt stora
och störst är risken att utsättas bland dem som bor i de större tätorterna.
ntu visar att hushåll med små ekonomiska resurser löper större
risk än andra att utsättas för biltillgrepp. När det gäller stöld ur och
från motordrivet fordon tycks det räcka med att bo i ett område med
många resurssvaga hushåll, till exempel där allmännyttans bostadsbestånd dominerar, för att risken att utsättas ska öka (Wikström m.fl.
1997; Dolmén 2002; Estrada och Nilsson 2006). Över huvud taget löper de som bor i lägenhet större risk att råka ut för bilbrott än de som
bor i villa eller radhus och risken för biltillgrepp är särskilt stor bland
dem som bor i hyresrätt. Skillnaderna kan sammanhänga med att vissa
typer av parkeringar som är särskilt attraktiva för motiverade gärningspersoner är vanligare i områden med övervägande hyresrätter.
Resurssvaga gruppers högre risk att råka ut för biltillgrepp kan
hänga samman med att den gruppen sannolikt generellt sett har äldre bilar. Äldre bilar stjäls nämligen i betydligt större utsträckning än
nyare fordon. Statistik från Länsförsäkringar (2011) visar att det är mer
än tio gånger vanligare att en bil som är tillverkad före 1998 anmäls
som stulen jämfört med bilar tillverkade 1998 eller senare. Den främsta förklaringen till det är ett eu-direktiv (95/56/ec) som trädde i kraft
1998 som kräver att samtliga nytillverkade bilar ska vara utrustade med
elektroniska stöldskydd, så kallade immobilisers. Bland de äldre årsmodellerna verkar stöldrisken vara störst bland bilar av fabrikaten
Ford och Mazda, bilmärken som har legat högt i den här statistiken
åtminstone under hela 2000-talet (Brå 2001, 2004, 2008a). Av de nyare
modellerna var andelen stulna fordon störst bland dyrare bilfabrikat
som Porsche och Mercedes-Benz.
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Högst andel anmälda

Lägst andel anmälda

Tillverkade före 1998

Tillverkade före 1998

Ford

3,8%

Citroen

0,5%

Mazda

3,4%

Chevrolet

0,5%

Jeep

2,9%

Porsche

0,4%

Saab

2,6%

Skoda

0,2%

Bmw

2,3%

Cadillac

0,2%

Tillverkade 1998 eller senare

Tillverkade 1998 eller senare

Porsche

0,4%

Renault

0,1%

Rover

0,2%

Subaru

0,1%

Mercedes-Benz

0,2%

Peugeot

0,1%

Alfa Romeo

0,2%

Mazda

0,1%

Audi

0,2%

Citroen

0,1%

Stöldbrottslighet

Tabell 1. Andel bilar som anmälts stulna uppdelat på bilfabrikat samt om
bilen är tillverkad före eller efter årsskiftet 1997/1998, åren 2007–2010.
Källa: Länsförsäkringar.

Tabellen bygger på uppgifter om samtliga bilar som är eller har varit efterlysta i Vägtrafikregistret och omfattar därmed alla stöldanmälda bilar.				

ntu visar att barnfamiljer löper större risk att råka ut för stöld ur eller från motordrivet fordon. Eventuellt ligger en del av förklaringen i
att det är vanligare att de har fler fordon per hushåll (bilar, husvagn,
moped) att stjäla ur eller från.
Sammantaget 13 procent av alla bilägare oroar sig för bilbrott 2011,
vilket är en rejäl minskning jämfört med det första mättillfället 2006.
Bilbrott är enligt uppgifter från ntu den enda brottstyp där män oroar
sig lika mycket som kvinnor. Personer med utländsk bakgrund, boende i storstäder och boende i flerfamiljshus är grupper som uppger
oro i högre grad än andra. Det är alltså i stort sett samma grupper som
uppger en högre utsatthet som också är mer oroliga.
GÄRNINGSPERSONER

Män begår i en högre utsträckning bilbrott än kvinnor. Enligt resultaten från sub (2011) var det 3,6 procent av pojkarna som uppgav att de
stulit ur en bil, men bara 1,1 procent av flickorna. Ungefär 1,7 procent
av pojkar uppgav att de stulit en bil och enbart 0,4 procent av flickorna. I statistiken över personer som misstänkts för biltillgrepp är den
manliga dominansen ännu större med 91–93 procent av samtliga misstankar under perioden 2008–2011.
Resultaten från sub tyder på att bilbrotten har minskat i de yngre
åldersgrupperna under de år undersökningen genomförts. Andelen
elever i årskurs nio som uppger att de har stulit en bil har minskat från
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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2,7 procent till 1 procent mellan första mättillfället 1995 och det senaste år 2011. De som uppger att de stulit ur en bil har under samma period minskat från 5,9 procent till 2,3 procent (sub 2011). I statistiken över
misstänkta personer framgår att andelen unga (under 20 år) som misstänkts för bilbrott har varierat mellan 29 och 34 procent mellan åren
2008 till 2011, en nivå som varit i stort sett konstant sedan 1995. Forskning visar att unga personer som lagförts för biltillgrepp har en hög
risk för en fortsatt brottskarriär. I en undersökning återfanns en tredjedel av dem som i sin brottsdebut lagförts för biltillgrepp bland personer som under sin brottskarriär lagförs minst nio gånger (Brå 2011).
En tänkbar förklaring till minskningen av bilbrottsligheten är därför
en generell trend av minskande ungdomsbrottslighet som åtminstone
pågått sedan mitten av 1990-talet, vilket bland annat framgår av sub.
Även statistik över återfall i brott stöder bilden av bilstölder som
något som präglas av kriminellt högaktiva personer. Andelen personer
som lagförts för tillgrepp av fortskaffningsmedel enligt 8 kap. 7 § BrB
och som sedan inom tre år återfallit i brott var för åren 2003 till 2005
cirka 70 procent. Det kan jämföras med stöldbrottslighet i sin helhet
(8 kap. BrB), vilken under samma period uppvisade en återfallsandel
på mellan 43 och 47 procent.

Hanteringen i rättsväsendet
Få bostadsinbrott och bilbrott klaras upp, vilket delvis kan förklaras
av att det är brottstyper där det oftast saknas en direktkontakt mellan
gärningspersoner och offer. Ibland kan det även gå lång tid innan ett
brott upptäcks, vilket ytterligare försvårar möjligheten att utreda och
klara upp brotten.
I avsnittet redogörs enbart för personuppklarade brott, det vill säga
brott där åklagaren har kunnat binda en person till brottet och därmed
väckt åtal, utfärdat strafföreläggande eller medgivit åtalsunderlåtelse.

Bostadsinbrott
Omkring 4 procent av bostadsinbrotten personuppklarades enligt kriminalstatistiken under perioden 2008–2011.
De låga uppklaringstalen har bland annat uppmärksammats av
Rikspolisstyrelsen som år 2011 genomförde en utredning över polisens
arbete med bostadsinbrott. I utredningen granskades tre myndigheter och det gavs rekommendationer till utveckling av polisens arbete.
Rekommendationerna i rapporten rörde i hög grad polisens organisation och brist på samordning, men det gavs också specifika förslag på
hur brottsutredningarna ska förbättras. Behoven av brottsanalys, kriminalteknisk analys, användning av hundpatruller samt godsspaning
lyftes fram (Rikspolisstyrelsen 2011).
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Inbrottsstölder är en av flera brott som regleras i 8 kap. 1 § och 4 §
BrB (stöld respektive grov stöld). Därför är det inte möjligt att utifrån
statistiken för lagföringsbeslut utläsa hur många personer som dömdes för inbrott i bostad, vilken påföljd de fick och i vilken omfattning
inbrottstjuvar återfaller i brott.

För biltillgrepp personuppklarades 7 procent av brotten och för stöld
ur och från motordrivet fordon var andelen 2 procent enligt kriminalstatistiken. Det motsvarar 1 034 biltillgrepp och 1 065 stölder ur och
från motordrivet fordon år 2011. Antalet personuppklarade bilbrott
har minskat under perioden 2008–2011, men eftersom antalet anmälda brott minskat i samma takt så har andelen uppklarade brott varit
oförändrad.
I lagföringsstatistiken ingår biltillgrepp i bestämmelsen avseende
tillgrepp av fortskaffningsmedel (8 kap. 7 § BrB). Bestämmelsen innefattar dock även tillgrepp av andra motordrivna fordon, men statistiken kan ändå ge indikation om påföljderna för dem som döms för
biltillgrepp. Stöld ur och från motordrivet fordon redovisas, liksom
inbrottsstölder, tillsammans med övriga stöldbrott i lagföringsstatistiken och kan därför inte lyftas fram här.
Mellan 2008 till 2011 minskade antalet lagförda personer för tillgrepp av fortskaffningsmedel från cirka 998 till 558 personer, vilket är
en minskning med ungefär 44 procent. De vanligaste påföljderna för
biltillgrepp är skyddstillsyn, ungdomstjänst och fängelse. Tillsammans
stod de under perioden 2008–2011 för drygt hälften av alla påföljder.

Kriminalpolitik och brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande arbete mot bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur
och från motordrivet fordon, kan delas in i olika kategorier, beroende
på ur vilket perspektiv problemet ses. För den enskilda bostads- eller
bilinnehavaren är frågor om hur man direkt avskräcker från eller stoppar stölder mest intressant. Inom denna kategori ryms grannsamverkansprojekt, förbättrade skalskydd, arbete mot exponering av stöldbegärligt gods, lås, larm etc. I ett större perspektiv, där brottslighetens
orsaker belyses, är däremot frågor kring gärningspersonens motiv i
centrum. Här är frågor om samhällets stöd till personer med missbruksproblem viktiga, liksom Kriminalvårdens och Statens institutionsstyrelses förmåga att hjälpa dömda från att återfalla i brott.
I följande genomgång ligger fokus på de åtgärder som har en direkt
brottsförebyggande effekt.
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Bostadsinbrott
Organiserad grannsamverkan har etablerats i Sverige som ett arbetssätt för att förhindra bostadsinbrott sedan mitten av 1980-talet. Aktiviteterna initieras oftast av de boende i ett område, men i samverkan
med polis, försäkringsbolag och Svenska stöldskyddsföreningen (Brå
2008b). Polisen lyfter också grannsamverkan som det mest effektivt
sättet att förhindra bostadsinbrott.94
Brå publicerade 2008 en forskningsgenomgång över grannsamverkans effekter på de faktiska inbrotten där man kunde dra slutsatsen att
grannsamverkan sammanföll med en relativ minskning av brottsligheten med omkring 20 procent (Brå 2008b).
I den tidigare nämnda intervjustudien med erfarna inbrottstjuvar
som genomfördes av Polismyndigheten i Stockholms län tillfrågades
deltagarna om vad som kan avskräcka från att begå inbrott. De gav då
ett högt betyg åt aktiviteter som är relaterade till grannsamverkan, såsom många och frågvisa människor i området (Pira 2008). Andra faktorer som enligt inbrottstjuvarna fungerar avskräckande är vetskap om
hund, gallergrind, fönstergaller, vetskap om larm och ej underhållna
hus.
Bebyggelseinriktade insatser är ett annat exempel på brottsprevention, som kan bedrivas både inom bostadsområden och i andra typer
av bebyggelse. Merparten av de intervjuade inbrottstjuvarna uppgav
att det är lockande om bostaden är undanskymd, ensligt belägen eller
är omgiven av ett högt staket (Pira 2008). I Brås studie över inbrottsstölder i Göteborg framgick också att bostäder som ligger i utkanten
av ett område, ofta i anslutning till ett skogs- eller grönområde, varit
särskilt utsatta för inbrott (Brå 2012c). Dessa faktorer är också i fokus i
en manual upprättad av polismyndigheten i Stockholm, vars syfte är
att bygga bort brott och att bygga in trygghet i bostadsmiljöer (Polismyndigheten i Stockholms län 2005).
Det tycks vara så att privatpersoner i en allt större omfattning vidtar
åtgärder för att skydda sina bostäder. I Statistiska centralbyråns (scb)
undersökning om levnadsförhållanden95 (ulf) ställs frågor om utsatthet för brott. Enligt ulf år 2000–2001 var det 38 procent av hushållen
som använde extra lås (såsom sjutillhållarlås eller polislås) för att skydda sin bostad mot inbrott. Cirka 6 procent hade antingen ett inbrottslarm eller en säkerhetsdörr, vilket var en fördubbling jämfört med den
föregående undersökningen åren 1992–1993 (scb 2004). Den interna94

95
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Se Polisens hemsida: http://www.polisen.se/Om-polisen/Sa-arbetar-Polisen/
Brottsforebyggande-arbete/Grannsamverkan/.
För mer information om ULF, se Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/
SILC) 2011 (SCB 2012) samt SCB:s portal för undersökningen: http://www.
scb.se/LE0101.
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tionella brottsofferstudien icvs visar en liknande utveckling (van Dijk
m.fl. 2008). Uppgifter från ulf och icvs finns inte att tillgå för senare
år, men utvecklingen inom säkerhetsbranschen indikerar att hushåll,
företag och andra enskilda aktörer tar på sig ett allt större ansvar för
att skydda sin egendom från stöldbrott. Det finns inte någon tillgänglig statistik över försäljningen av stöldskyddsprodukter till privatpersoner, som larm och säkerhetsdörrar, men omsättningen inom branschen som helhet har ökat från ungefär 11,4 miljarder år 2006 till 15,9
miljarder år 2009 (scb 2010).96 Det är dock troligt att lägenhetsinnehavare i en betydligt mindre omfattning än de boende i villa eller radhus skyddar sig med hjälp av larm. I Brås studie över inbrottsstölder i
Göteborg framkom att det i cirka 10 procent av inbrotten i villa eller
radhus hade varit låst och larmat, medan endast ett enda ärende där en
lägenhet hade varit försedd med larm identifierades (Brå 2012c).

Bilbrott
Som nämnts är en viktig förklaring till minskningen av biltillgreppen under senare år det eu-direktiv som kräver att samtliga nytillverkade bilar ska vara utrustade med elektroniskt stöldskydd. En studie av
brittiska inrikesministeriet Home Office i England, där man studerade
risken för tillgrepp i förhållande till bilparkens ålder och implementeringen av elektroniska stöldskydd, redovisar resultat som visar att
de har en starkt brottsförebyggande effekt (Brown och Thomas 2003).
Utvecklingen i England ligger i linje med den minskning som skett i
Sverige.
Även om de elektroniska stöldskydden inte utesluter möjligheten
till biltillgrepp krävs dock hjälpmedel och specialkunskap som få gärningspersoner tycks ha tillgång till. Det faktum att dyra statusbilar är
överrepresenterade bland bilar med stöldskydd som blir stulna samt
att andelen unga som gärningspersoner tycks minska, talar också för
att de gärningspersoner som stjäl nyare bilar är mer avancerade och
planerande än den gängse biltjuven.
Sedan år 1998 har biltillgrepp minskat med 70 procent. Under samma period har stölder ur motordrivet fordon minskat med nästan 60
procent. Risken att utsättas för stölder ur motordrivet fordon påverkas
inte direkt av elektroniska stöldskydd, men indirekt kan minskningen
bero på att stöld ur motordrivet fordon ofta sker i samband med biltillgrepp eller försök till biltillgrepp.
En metod som kan vara framgångrik för att förebygga stöld ur och
från motordrivet fordon är att se till att inte lämna stöldbegärligt gods
i bilen. Under 2000-talet har det förekommit stora informationskam96

Detta täcker in inköp från både privatpersoner och företag från samtliga säkerhets- och bevakningstjänster, ej enbart bostadsinbrottsförebyggande tjänster.
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panjer från Polisen och försäkringsbranschen med det budskapet. Det
finns dock inte någon studie som utvärderat om den sjunkande brottsnivån under samma period hänger samman med kampanjerna.
Under 2000-talet har också kameraövervakningen på bland annat
parkeringsplatser ökat markant (Datainspektionen 2004), något som
har visat sig ha stor brottsförebyggande effekt för just denna brottstyp
i både svenska och brittiska studier (Brå 2003).
Det har också visat sig att rattkryckor är effektiva mot såväl biltillgrepp som stöld ur och från fordon. En tänkbar förklaring är att rattkryckan signalerar en medvetenhet hos bilägaren som gör det osannolikt att det ligger något värdefullt kvarlämnat i bilen. Det verkar dock
vara svårt att få bilägare att använda rattkryckor. Trots att man har delat ut kryckorna gratis eller subventionerat dem samt informerat om
fördelarna har användningen varit begränsad (Brå 2005). Ett ytterligare sätt att förebygga biltillgrepp är att märka bilens olika delar och på
så sätt försvåra möjligheterna att stjäla bilar för att efter demontering
sälja dem som delar (Harris och Clarke 1991; Rhodes och Kling 2003).
Avslutningsvis kan det vara värt att lyfta fram att bilbrottsligheten
utgör ett särskilt intressant område ur en kriminalpolitisk och brottsförebyggande synvinkel. Tillgrepp av motorfordon begås i stor utsträckning av unga förövare och har därtill visat sig vara ett vanligt
ingångsbrott till omfattande och långa brottsbanor. De senaste åren visar på en mycket positiv utveckling där en vanligt förekommande typ
av brott som drabbar många olika grupper i samhället och rör stora
ekonomiska värden effektivt förebyggs med relativt enkla medel. Det
är rimligt att minskningen av bilbrotten kommer att plana ut och att
de gärningspersoner som då fortfarande är aktiva kommer att vara mer
planerande och har mer avancerade specialkunskaper.
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Per Alvant

Sammanfattning
Eftersom skadegörelse inte främst drabbar privatpersoner finns
det inte som för många andra vanliga brott några uppgifter
om utsatthet för skadegörelse från Brås Nationella trygghetsundersökning97 (ntu). Statistiska Centralbyråns undersökning
om levnadsförhållanden98 (ulf) visar dock att allmänheten inte
upplevt skadegörelse som ett ökande problem i det egna bostadsområdet under den senaste tjugoårsperioden. I Brås skolundersökning om brott99 (sub) åren 1995–2011 uppvisas också en
minskande delaktighet i skadegörelse bland ungdomar i nionde klass. Skadegörelse är ett typiskt ungdomsbrott och andelen
ungdomar bland de misstänkta är förhållandevis stor.
Skadegörelse är ett brott som utmärks av ett stort mörkertal,
vilket innebär en osäkerhet när det gäller att tolka den verkliga
brottsutvecklingen utifrån den officiella statistiken. Ökningar
i statistiken kan orsakas av antingen en ökad anmälningsbenägenhet, eller av en ökning av den faktiska brottsligheten. Därför är möjligheten att bedöma omfattningen och utvecklingen
av skadegörelsebrottsligheten utifrån statistiken över anmälda
brott begränsad.
År 2011 anmäldes 168 000 skadegörelsebrott till polisen. Knappt
40 procent av dessa anmälningar utgörs av klotterbrott som inkluderar klotter mot kollektivtrafik. Den anmälda skadegörelsen har tredubblats sedan år 1975. Utveckling av skadegörelse
från år 2006 utmärks av en kraftig stegring av antalet anmälda
skadegörelsebrott och en därpå följande minskning efter 2009.
Minskningen gäller för samtliga skadegörelsekategorier.

97

98

99

För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
För mer information om ULF, se Undersökningarna av levnadsförhållanden
(ULF/SILC) 2011 (SCB 2012) samt SCB:s portal för undersökningen: http://
www.scb.se/LE0101.
För mer information om SUB, se Brott bland ungdomar i årskurs nio – Resultat
från Skolundersökningen om brott åren 1995–2008 (Brå 2010a) samt Skolundersökningen om brott 1995–2008 (Brå 2010b).
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Klotter är den typ av skadegörelsebrott som ökat mest under
2000-talet. En regional analys visar att omkring 75 procent av
allt klotter mot kollektivtrafik rapporteras in i Stockholms län
och att denna inrapportering till stor del både förklarar den
kraftiga ökningen och den senare minskningen.
Ny teknik har börjat få visst genomslag i domstolarnas bedömning av klotterbrottslighet. I dag kan åklagare och polis binda
en och samma person till flera klotterbrott med hjälp av digitala
foton som lagts in i databaser, vilket inte var möjligt tidigare.
Trots mörkertalet ger den anmälda skadegörelsebrottsligheten
således viktig information om den ärendemängd som rättsväsendet har att hantera.
Olika preventiva åtgärder har utprovats inom området. Två av
de mer omdiskuterade åtgärderna på 2000-talet är försök att
minska klotter med så kallade lagliga väggar och att installera
övervakningskameror på offentliga platser för att minska biltillgrepp och skadegörelse.

Inledning
Skadegörelse finns reglerat i 12 kap. BrB och rubriceras i tre svårighetsgrader: åverkan (2 §), skadegörelse (1 §) och grov skadegörelse (3 §).100
Skadegörelse är ett brott som innehåller många olika typer av gärningar, bland annat klotter och skadegörelse på bilar.

Omfattning och utveckling
Skadegörelsens utveckling och omfattning
enligt offer- och självdeklarationsundersökningar
Det finns tre offer- respektive självdeklarationsundersökningar, som
bland annat mäter utvecklingen av skadegörelse över tid: ulf, sub
samt Stockholmsenkäten (Stockholms stad 2010). De här källorna ger
inte uppgifter om hur många skadegörelsebrott som begås i samhället,
men bidrar var för sig med information om hur man kan tolka skadegörelsens omfattning och utveckling.
Ingen av dessa undersökningar visar att skadegörelsebrotten skulle
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Utöver dessa tre grader av skadegörelse finns ytterligare en kategorisering, tagande av olovlig väg (12 kap. 4 § BrB), som inte behandlas vidare i kapitlet.
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ha ökat i Sverige de senaste tio åren. I ulf101 har man återkommande
ställt frågan om skadegörelse upplevs som vanligt i det egna bostadsområdet. Enligt undersökningen var det inte fler personer i början av
2000-talet som upplevde en omfattande skadegörelse än tjugo år tidigare. År 2002 tyckte omkring 13 procent att skadegörelse var vanligt i
det egna bostadsområdet. Det kan jämföras med år 1980–1981 då 15 procent tyckte att skadegörelse var vanligt i bostadsområdet. Siffran har
alltså varit förhållandevis konstant över tid (scb 2004).
I sub har man sedan 1995 anonymt frågat ungdomar i årskurs nio om
utsatthet för brott, egen brottslighet och problembeteenden. Generellt
visar resultaten från undersökningen att andelen unga som uppger att
de begått brott har minskat åren 1995–2011 (Brå 2011). Minskningen
gäller främst skadegörelsebrott och stöldbrott. Ser man specifikt till
skadegörelsebrotten så framkommer att det blir allt mindre vanligt
att ungdomar ägnar sig åt denna typ av brottslighet. År 1995 uppgav
53 procent av pojkarna och 38 procent av flickorna att de begått något
skadegörelsebrott de senaste tolv månaderna. År 2011 var motsvarande
siffra 30 procent för pojkarna och 21 procent för flickorna. Även andelen ungdomar som uppger att de klottrat har minskat över tid. 1995
uppgav 31 procent av pojkarna och 32 procent av flickorna att de klottrat. Det kan jämföras med år 2011 då 18 procent av pojkarna och 17 procent av flickorna uppgav att de klottrat.
I Stockholms stad har frågor om skadegörelse och klotter ställts till
ungdomar i årskurs nio åren 2002–2010. Omkring en femtedel av pojkarna och drygt en tiondel av flickorna svarar att de klottrat de senaste tolv månaderna. Siffrorna har varit ganska oförändrade över tid
(Stockholms stad 2010).
I tolkningen av resultaten ovan bör man beakta att även om det generellt är färre ungdomar i dag som uppger att de gjort sig skyldiga
till skadegörelse och klotter, kan detta vara förenligt med att en liten
grupp ungdomar som står för en förhållandevis stor del av skadegörelsen kan ha en fortsatt hög eller till och med ökande brottsfrekvens.
Denna grupp kan också vara underrepresenterad i svaren i självdeklarationsundersökningarna eftersom ungdomar med problembeteenden nås i mindre utsträckning av sådana undersökningar. Att allt färre
ungdomar rapporterar att de begått skadegörelse utesluter därför inte
Frågor om skadegörelse har ställts i ULF sedan 1978, men under perioden
2004–2007 fanns dessa frågor inte med. En ny tidsserie påbörjades 2008 som
återigen ställde frågor om skadegörelse där frågorna delvis ändrats. Det gör att
det är svårt att jämföra de två tidserierna och dra slutsatser om hur skadegörelsen utvecklats mellan år 2003 och 2008. Enligt SCB:s egen kommentar bör man
tills vidare betrakta utvecklingen till och med år 2003 för sig och resultaten från
2008 som en ny tidsserie (SCB 2010). Därav är det svårt att dra slutsatser om
skadegörelseutvecklingen efter 2003 utifrån ULF.
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att antalet brott kan ha legat still eller till och med ökat. Det kan vara
en av förklaringarna till varför kriminalstatistiken och självdeklarationsundersökningar om skadegörelse delvis pekar i olika riktningar.
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Skadegörelsens struktur enligt kriminalstatistiken
Många skadegörelsebrott anmäls aldrig till polisen, gärningsmannen är ofta okänd och majoriteten av brotten klaras aldrig upp. Orsakerna till att förhållandevis få skadegörelsebrott anmäls hänger samman med att upptäcksrisken och möjligheten att knyta en person till
skadegörelsen är liten. En del av det stora mörkertalet kan sannolikt
förklaras med en låg anmälningsbenägenhet hos privatpersoner, fas
tighetsägare och företag som driver kollektivtrafik. I många fall lönar
det sig inte heller att anmäla skadegörelsen då försäkringskostnaderna
ofta överstiger värdet på det skadade eller försäkring saknas. Offentliga verksamheter, som exempelvis kommuner, kan ha svårt att få försäkringar som täcker skadegörelse i en hel kommun. I de fall där försäkringar tecknas mellan offentliga aktörer och försäkringsbolag kan
också självriskerna bli mycket höga, vilket gör att det i många fall blir
billigare för en offentlig aktör att själv betala skadan. Det innebär att
en stor del av skadegörelsen inte registreras som brott i kriminalstatistiken och att mörkertalet för denna brottstyp är stor, det vill säga att
det finns en betydande skillnad mellan hur många skadegörelsebrott
som inrapporteras till polisen och som faktiskt begås i samhället. Möjligheterna att bedöma den faktiska omfattningen och utvecklingen av
skadegörelse utifrån kriminalstatistiken över anmälda brott är därför
begränsade.
Det finns några generella förhållanden om anmälningsbenägenhet
som det går att förhålla sig till när tolkningar om den faktiska brottsligheten trots allt ska göras utifrån den anmälda brottsligheten. Benägenheten att anmäla brott ökar med storleken på den ekonomiska
skadan. Är ett föremål försäkrat och skadan överstiger självrisken är
sannolikheten för en anmälan större än om skadan understiger självrisken. Anmälningsbenägenheten tycks också vara större för skador
som riktas mot privatpersoner eller små företag, än för skador som gäller statens, kommuners, landstings och stora företags egendom. Mörkertalet kan också påverkas av yttre faktorer. En debatt i media om
skadegörelse kan resultera i en ökad uppmärksamhet bland privatpersoner och andra aktörer, vilket kan leda till fler anmälningar.
I brottsstatistiken kategoriseras brotten på ett annat sätt än i brottsbalken. När polisen ska redovisa skadegörelsebrotten statistiskt sker
det utifrån vilken typ av skadegörelse det handlar om, vem som har
drabbats av brottet och vilket föremål som blivit utsatt. I statistiken
över anmälda skadegörelsebrott finns brotten rubricerade i följande
kategorier:
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Skadegörelse på motorfordon, inte genom brand. Skadegörelse på motorfordon innebär oftast krossade bilrutor och strålkastare, tillbucklade tak och dörrar, sönderskurna däck eller repad lack. Sådan skadegörelse som hänger samman med försök till tillgrepp, rubriceras dock
inte som skadegörelse.
Skadegörelse genom brand (även på motorfordon). De bränder som
anmäls som skadegörelse utgörs av anlagda bränder där egendom har
förstörts eller riskerats, dock utan att människor har blivit skadade
eller riskerat att skadas. Det kan innebära att någon tänt eld på en
papperskorg, bil eller annat föremål.
Klotter/övrigt klotter. Klotter började redovisas som en egen kategori
i brottsstatistiken år 1996. Dessförinnan återfanns det anmälda klottret under kategorin »annan skadegörelse«. Med klotter menas all skrift
och alla målningar som görs utan tillstånd av den som äger objektet.
Som klotter räknas även så kallad »scratching«, där en signatur repas
in i en ruta eller annan yta med ett vasst verktyg. I denna kategori
återfinns klotter som inte sker på områden som klassas som kollektivtrafik, men som sker mot stat, kommun och landsting, privata fastighetsägare och privatpersoner. Det kan vara klotter på fastigheter, i
trappuppgångar, gångtunnlar, skolgårdar, skåp, broar och fasader.
Klotter mot kollektivtrafik. Sedan 2005 redovisas klotter mot kollektivtrafik som en egen kategori i brottsstatistiken. Det innebär klotter
som förekommer på områden som är avsedda för kollektivtrafik, i och
utanpå tunnelbanevagnar, bussar, busskurer och spår, samt klotter i
anslutning till kollektivtrafikens område. Stora städer som Stockholm,
Göteborg och Malmö med omfattande kollektivtrafiknät står för en
stor del av dessa anmälningar.
Skadegörelse mot stat, kommun och landsting (ej klotter). Här återfinns
anmäld skadegörelse mot fastigheter samt mark som ägs av kommunen, staten eller landstinget i form av skolor, daghem, sjukhus och parker, exempelvis skadegörelse på glasrutor, lampor, papperskorgar och
bänkar. Skadegörelse mot statliga eller kommunala bolag ingår däremot inte i denna kategori.
Annan skadegörelse. I denna kategori ingår den skadegörelse som
inte ryms inom de kategorier som redogjorts för ovan. Däremot ingår
de flesta andra former av skadegörelse som är riktad mot privatpersoners egendom, statliga och kommunala bolag samt butiker, nöjesställen och liknande.
I figur 1 nedan anges antalet anmälda brott mot de olika kategorierna av skadegörelse år 2011.
I figur 1 framkommer att klotterbrotten sammantaget utgör 38 procent av den anmälda skadegörelsebrottsligheten. En annan stor kategori är skadegörelse på motorfordon som utgör 24 procent. Skadegörelse genom brand står däremot för en mycket liten andel (4 procent)
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Figur 1. Andel anmälda skadegörelsebrott efter kategori, år 2011.
(N=167 563). Procent. Källa: Kriminalstatistiken.

av de totala anmälningarna. I gruppen »annan skadegörelse«, där en
knapp fjärdedel (23 procent) av de anmälda brotten ryms, återfinns
anmälningar som inte kunnat kategoriseras inom någon av de andra
grupperna.

Skadegörelsens utveckling och omfattning
enligt kriminalstatistiken
År 2011 anmäldes cirka 168 000 skadegörelsebrott i Sverige. Det motsvarar omkring 12 procent av den totala anmälda brottsligheten.
I figur 2 visas den långsiktiga utvecklingen av anmäld skadegörelse
åren 1975–2011. Figuren visar att den anmälda skadegörelsen har ökat
kontinuerligt från cirka 54 800 brott år 1975 till år 2009 då drygt 202 000
skadegörelsebrott anmäldes. Efter 2009 har skadegörelsen minskat
och år 2011 anmäldes knappt 168 000 skadegörelsebrott. Omräknat i
antalet anmälda brott per 100 000 invånare har antalet skadegörelsebrott nästan tredubblats. Denna ökning är större än för många andra
brottstyper. Den skadegörelsekategori som ökat mest under 2000-talet
är klotter.102
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Kategorin klotter utgörs av en sammanräkning av klotter mot kollektivtrafik samt
klotter/övrigt klotter
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Figur 2. Antalet anmälda skadegörelsebrott åren 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.

Utveckling 2006–2011
Perioden 2006–2011 är relevant att titta på separat eftersom den innehåller en kraftig ökning av skadegörelsebrott och en därpå följande
minskning. Mellan år 2006 och 2009 ökade den anmälda skadegörelsen, från cirka 148 000 till omkring 202 000 brott, vilket motsvarar en
ökning på 37 procent. År 2009 markerade en högsta nivå då för första
gången fler än 200 000 skadegörelsebrott anmäldes (se figur 2). Mellan
2009 och 2011 minskade skadegörelsen med 17 procent. Minskningen
gäller samtliga skadegörelsekategorier.
Utvecklingen för klotterbrotten har stor betydelse för utvecklingen
av den anmälda skadegörelsen totalt åren 2006–2011, alltså både den
kraftiga ökningen och den senare minskningen. Klotterbrotten utgör
den största antalsmässiga ökningen av skadegörelsebrotten under denna period. År 2006 anmäldes 37 300 klotterbrott, vilket kan jämföras
med cirka 62 600 anmälda klotterbrott år 2011. Det innebär en ökning
med 68 procent sett över en femårsperiod. År 2009 anmäldes 77 500
klotterbrott, vilket är den högsta noteringen sedan statistiken började
föras. Därefter har klottret minskat med 19 procent jämfört med 2009.
I förhållande till all anmäld skadegörelse har andelen klotterbrott
också ökat under denna period. Under 2006 utgjorde klotterbrotten
omkring 25 procent av den totala skadegörelsen, vilket kan jämföras
med 2011 då klotterbrotten stod för omkring 38 procent av anmälningbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Tabell 1. Antalet anmälda skadegörelsebrott efter typ av brott, åren 2006–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
Typ av skadegörelse

2011

Procentuell
förändring
2009–2011

147 669 179 030 195 030 202 363 165 055 167 563

-17

2006

Skadegörelse
totalt

2007

2008

2009

2010

Skadegörelse
på motorfordon

41 348

46 212

45 486

45 032

38 360

40 306

-10

Skadegörelse
genom brand
(även på motorfordon)

5 673

6 153

6 607

7 310

5 891

6 354

-13

37 323

52 261

67 291

77 455

61 986

62 558

-19

Klotter mot
kollektivtrafik

7 857

18 316

24 793

32 032

25 184

22 714

-29

Övrigt klotter

29 465

33 944

42 498

45 423

36 802

39 855

-12

Skadegörelse mot stat,
kommun och
landsting

21 878

28 163

29 820

30 412

22 306

20 542

-32

Annan skadegörelse

41 447

46 241

45 826

42 154

36 512

37 792

-10

Klotter

arna. Det innebär att mer än var tredje inrapporterat skadegörelsebrott
år 2011 var ett klotterbrott.
Kategorin klotter mot kollektivtrafik har nästan tredubblats mellan 2006 och 2011 (189 procent). Det ska dock påpekas att detta brott
infördes som egen brottstyp först år 2005, vilket kan förklara en del av
den snabba procentuella ökningen. Denna förklaring är dock inte uttömmande, eftersom man då rimligen borde ha sett en motsvarande
minskning av antalet brott i kategorin klotter/övrigt klotter, där klotter mot kollektivtrafik tidigare rapporterades in. Men även denna kategori har ökat med 35 procent under motsvarande period.
För att kunna förklara var i landet de stora ökningarna av klotter
mot kollektivtrafik skett och dess eventuella orsaker, behöver man bryta ned statistiken på regional nivå. En genomgång av de anmälda klotterbrotten på länsnivå visar att en stor del, cirka 16 750 eller 74 procent,
av samtliga 22 700 inrapporterade klotterbrott mot kollektivtrafik i
hela landet år 2011 kunde hänföras till Stockholms län.
Den snabba ökningen av inrapporterat klotter som skedde mellan
2006 och 2009 kan sannolikt till stor del förklaras med förändrade anmälningsrutiner hos Storstockholms lokaltrafik, sl. Företaget antog
år 2006 en så kallad nolltolerans mot klotter i kollektivtrafiken, som
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bland annat innebär att allt klotter ska fotgraferas och saneras inom
24 timmar och anmälas till polisen. För att möjliggöra detta byggde
sl år 2006 upp en stor databas där allt klotter ska registreras innan sanering.103
sl uppger att de nya rutinerna för att dokumentera klotter, som på
allvar trädde i kraft första januari år 2007, har medfört att en betydligt
större del av klotterbrotten i Stockholms kollektivtrafik anmäls till polisen. Enligt sl:s egen anmälningsstatistik skedde en stor ökning av
antalet anmälningar mellan år 2006 och 2007. År 2006 anmälde sl 856
skadegörelseärenden till polisen och år 2007, då databasen var i fullt
bruk, anmäldes drygt 16 400 ärenden till polisen. Ökningen korrelerar
till stor del med utvecklingen av den totala anmälda skadegörelsen
(Storstockholms lokaltrafiks skadedatabas 2012).
Skadegörelse mot stat, kommun och landsting ökade med 39 procent åren 2006–2009, från cirka 21 900 till drygt 30 400 anmälningar.
Även här kan sannolikt en ökad anmälningsbenägenhet förklara delar
av ökningen. Inom denna kategori återfinns skadegörelse inom kollektivtrafiken, exempelvis uppskurna säten och alla typer av glaskross
som, i likhet med klottret, registreras och anmäls av kollektivtrafikföretag. Inom denna kategori återfinns även en stor del av den skadegörelse som sker mot bostadsbolag, skolor och kommunala förvaltningar. Dessa aktörer har sannolikt blivit mer noggranna med att anmäla
skadegörelse till polisen, även om det finns variationer i riktlinjerna
för hur skadegörelse ska hanteras.

Förklaringar till skadegörelsens utveckling
Den stora ökningen av de anmälda skadegörelsebrotten som skedde
mellan åren 2006 och 2009 avspeglar alltså med stor sannolikhet inte
en likartad ökning av den faktiska brottsligheten. En betydande del av
den snabba ökning som skett efter 2006 kan sannolikt förklaras av en
ökande anmälningsbenägenhet till viss del på grund av ny teknik som
gör det enklare att anmäla klotterbrott och annan skadegörelse jämfört med början av 2000-talet.
Den senare minskningen i antalet anmälningar om skadegörelse
som skett främst efter 2009 kan ha flera förklaringar. En förklaring
som framhålls av företrädare för sl är att företagets konsekventa policy
som inleddes 2007 att sanera och anmäla allt klotter samt att försöka
gripa klottrare har börjat få effekt och avskräckt vissa personer från
att klottra. Det avspeglar sig också i att företaget minskat sina sane103

De som sanerar klotter på SL fotograferar samtliga »taggar«, målningar och repningar före avlägsnande. Dessa digitala foton läggs sedan in i databasen och
kvalitetsbedöms. De godkända fallen skickas i elektronisk form vidare till polisens
klottergrupp, som tar upp dessa som brottsanmälningar.
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ringskostnader efter 2009.104 En delförklaring till minskningen som
företrädare för polisen framfört är att sl minskat antalet sanerare jämfört med tidigare, vilket medfört att färre klotterbrott fotograferas och
översänds till polisen. Ytterligare en förklaring, som har visst stöd i
självdeklarationsundersökningarna, är att färre ungdomar verkar ägna
sig åt skadegörelse än för femton år sedan och att det möjligen inte är
lika »trendigt« att klottra jämfört med tidigare. Den minskade skadegörelsen kan också hänga samman med variationer i hur stora ungdomskullarna är. Blir ungdomarna färre i en kull jämfört med tidigare
kan det också medföra färre skadegörelsebrott.

Offer och gärningspersoner
Offer
Skadegörelse är ett brott som riktar sig mot ett föremål. Skadegörelse
skiljer sig därmed från exempelvis misshandel som är ett brott som
riktar sig mot en enskild person. Däremot kan enskilda personer eller
företag lida stor skada i form av ekonomiska förluster och obehag till
följd av skadegörelsebrott.
Det finns inte några bra och tillförlitliga mått på hur många privatpersoner som utsätts för skadegörelse. I scb:s undersökningar brukar
omkring 25 procent av svenska folket uppge att de blivit utsatta för något stöld- eller skadegörelsebrott i den egna bostaden under de senaste
tolv månaderna. Denna andel har varit förhållandevis konstant över
tid (scb 2004). Det går dock inte ur denna källa att utläsa något om utvecklingen för utsatthet för stöld respektive skadegörelse separat.
Som tidigare nämnts är sl en enskild aktör som drabbas hårt av
klotter och skadegörelse. Företaget uppger att de årligen avsätter omkring 100–150 miljoner kronor för att återställa klotter och annan skadegörelse (sl 2011).

Gärningspersoner
Det stora mörkertalet i kombination med att väldigt få av de anmälda
skadegörelsebrotten klaras upp medför att statistiken över misstänkta personer och över lagföringar endast visar en liten del av samtliga
gärningspersoner. Det innebär också att det utifrån uppgifter i kriminalstatistiken kan vara svårt att uttala sig generellt om ålder och kön
bland gärningspersonerna som gör sig skyldiga till skadegörelse.
104
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SL uppger att återställningskostnader för skadegörelse var 119 miljoner kr år
2006, 129 miljoner kr år 2007, 136 miljoner kr år 2008, 152 miljoner kr år 2009,
114 miljoner kr år 2010 och 89 miljoner 2011 (SL 2011). Den minskning av
återställningskostnader som skett efter 2009 tolkar SL delvis som att företagets
strikta policy mot klotter och skadegörelse som infördes 2007 börjat få effekt och
avspeglar sig i ett minskat antal skadegörelsebrott efter 2009.
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Figur 3. Andel personer misstänkta för skadegörelse (N=6 821) i jämförelse med
för samtliga brott (N=122 057) uppdelat på ålder, år 2011. Källa: Kriminalstatistiken.

Skadegörelse och främst klotter brukar räknas som ett utpräglat
ungdomsbrott. Denna bild framgår även när man ser till statistiken
över misstänkta personer. Andelen misstänkta ungdomar är större för
skadegörelse, än för många andra brottstyper.
I figur 3 görs en jämförelse av åldersfördelningen för misstänkta personer för skadegörelse med misstänkta personer för samtliga brott. Ser
man till den totala brottsligheten utgjorde 15–20-åringar cirka 23 procent av samtliga misstänkta personer år 2011. Andelen ungdomar (15–
20 år) som misstänks för skadegörelsebrott är högre och har utgjort
omkring 40 procent under den senaste tioårsperioden. År 2011 var 39
procent eller 2 660 personer av dem som misstänktes för skadegörelse i
åldern 15–20 år. Andelen personer misstänkta för skadegörelse minskar
också med stigande ålder.
Det är främst män som misstänks för skadegörelsebrott. Av samtliga
personer som misstänktes för någon typ av skadegörelse år 2011 var
89 procent män. Den manliga dominansen är ännu större vid klotterbrotten. De utgör 95 procent av de misstänkta för klotter mot kollektivtrafik och 93 procent av de misstänkta för annat klotter. Enligt
kriminalstatistiken är det omkring tio gånger vanligare att en 15-årig
pojke misstänks för skadegörelse än en 15-årig flicka.
I självdeklarationsundersökningar, som sub, är skillnaderna mellan
könen gällande skadegörelse inte lika stora (Brå 2011). Som tidigare
redovisats uppger 30 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna
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att de begått någon typ av skadegörelse de senaste tolv månaderna
och omkring 18 procent av både pojkarna och flickorna uppgav att de
klottrat de senaste tolv månaderna. Även om ungefär lika många pojkar som flickor uppger att de klottrat, är det förenligt med att den mest
brottsaktiva gruppen som utför många olika typer av skadegörelse till
stor del består av pojkar. sub visar att i den grupp som svarar att de
utfört fler än 10 klotterbrott det senaste året är pojkar i kraftig majoritet. Det är också dessa brottsaktiva personer som i stor utsträckning
kommer till polisens kännedom och blir misstänkta för skadegörelse
(Brå 2011).
Forskning visar att det är svårt att peka ut någon typisk klottrare.
Ofta är det en ung man, men gärningspersonerna kan exempelvis
komma från mycket skilda socioekonomiska bakgrunder. Även deras
kriminalitet i övrigt varierar. En del klottrare begår olika klotterrelaterade brott, som att stjäla sprayburkar, utan att vara kriminella i övrigt. Det finns också personer som utöver själva klottrandet inte utför
några övriga brott. Bland klottrarna finns dock även ett antal personer
som begår andra och grövre brott, exempelvis misshandel, stöld och
narkotikabrott (Johnsson 2007; Shannon 2003).

Hantering i rättsväsendet
Uppklaring
Skadegörelsebrott är tillsammans med stöldbrott en av de brottstyper som har den lägsta uppklaringsprocenten. Tittar man på åren
1975–2011 så minskar dessutom uppklaringsprocenten över tid. År 1975
klarades 22 procent av den anmälda skadegörelsebrottsligheten upp,
medan den totala uppklaringsprocenten år 2011 var 10 procent. Av de
totalt cirka 168 000 skadegörelsebrott som anmäldes år 2011 var det
drygt fyra procent eller omkring 6 050 brott som kunde personuppklaras, det vill säga att man kunde knyta en gärningsperson till brottet105.
Man bör dock tillägga att antalet anmälda skadegörelsebrott ökat, vilket gör att det faktiska antalet skadegörelsebrott som klaras upp i dag
ändå är fler idag jämfört med tidigare år.

Lagföringar, brottsrubriceringar och påföljder
Genom en lagändring som trädde i kraft 2004 skärptes straffet för skadegörelse enligt 12 kap. 1 § BrB från högst sex månaders fängelse till
105
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I statistiken skiljer man på personuppklarade brott och tekniskt uppklarade brott.
Det bör nämnas att i de fall gärningspersoner är under 15 år och kan knytas till
skadegörelsebrott blir de redovisade som tekniskt uppklarade brott. Då skadegörelse är ett utpräglat ungdomsbrott är det sannolikt att fler personer kan knytas
till brotten än vad statistiken visar om man också skulle räkna in de tekniskt uppklarade brott där gärningspersoner under 15 år återfinns.
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fängelse i högst ett år. Är skadegörelsen ringa ska brottet rubriceras
som åverkan. Straffet för åverkan är böter. Är skadegörelsen betydande
ska brottet rubriceras som grov skadegörelse.106 Straffet för grov skadegörelse är fängelse i högst fyra år.
År 2011 redovisades cirka 2 920 lagföringar med skadegörelse som
huvudbrott. Skadegörelse av normalgraden var den dominerande
brottsrubriceringen och utgjorde 94 procent av det totala antalet lagföringar för skadegörelse år 2011. I två tredjedelar (66 procent) av lagföringarna år 2011 blev huvudpåföljden böter, utdömt av domstol eller
meddelat av åklagare i form av strafföreläggande. Sju procent av de
lagförda personerna överlämnades till ungdomsvård och ungdomstjänst, tre procent fick skyddstillsyn och tre procent fick villkorlig
dom. Endast 31 personer, vilket motsvarar en procent av samtliga lagföringar för skadegörelse, dömdes till fängelse samma år. När man läser statistiken om påföljder bör man betänka att många av dem som
begår skadegörelsebrott är under 21 år, vilket innebär att domstolarna
tar hänsyn till personernas låga ålder vid påföljdsvalet.

Brottsförebyggande arbete och kriminalpolitik
Som tidigare nämnts är skadegörelse ett brott med stort mörkertal.
En anledning till att inte anmäla är att anmälningsrutinerna i många
fall varit tidsödande samt att det ofta saknats en gärningsperson som
kunnat knytas till brottet. Med ny teknik har dock möjligheterna att
anmäla skadegörelse förändrats. Sedan några år tillbaka kan man anmäla brott till polisen via internet. Digitalkameror och mobiltelefonkameror innebär utökade möjligheter att fotografera skadegörelsen
och snabbt sända in dessa bilder till polisen.107
I Sverige har tillståndspliktig kameraövervakning ökat på 2000-talet.
Kameror installerades tidigt på exempelvis Möllevångstorget i Malmö
och på Kasernplan i Landskrona och finns nu bland annat i Stockholm på Stureplan och på Medborgarplatsen. Kollektivtrafikföretag
och skolor har också visat stort intresse för kameraövervakning. sl genomförde ett trygghetsprojekt 2005–2008 som innebar införandet av
många nya kameror. Enligt uppgifter från sl finns kameror på samtliga 100 tunnelbanestationer, 39 av 50 pendeltågsstationer och i 2 000
Vid bedömandet om brottet utgör grov skadegörelse enligt 12 kap. 3 § BrB ska
särskilt beaktas »om det av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller
hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om
skadan eljest är synnerligen kännbar«.
107
Enligt uppgifter från polisen i Stockholm län sker nästan 100 procent av skadegörelseanmälningarna från SL och Stockholms stad digitalt. Det finns ingen siffra
på hur vanligt det är att privatpersoner anmäler skadegörelsebrott via internet,
men enligt polisen ökar siffran för varje år (Polisen 2012).
106
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av länets bussar. Kamerorna har flera syften, varav ett är att förebygga
brott. sl och Stockholmspolisens bildanalysgrupp samarbetar till exempel så att material från kamerorna kan användas vid brottsutredningar.
I likhet med Sverige har utvecklingen av den digitala tekniken i
Västeuropa och i usa medfört att intresset för kameraövervakning som
brottsförebyggande metod ökat på 2000-talet. Beräkningar som gjorts
i England visar att det finns omkring 4,2 miljoner offentliga kameror
i landet. Ett syfte med installerandet av kameror är att minska antalet
skadegörelsebrott i specifika miljöer. Studier visar att kameraövervakning kan reducera skadegörelse och vissa andra typer av brottslighet,
speciellt om den kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder
som exempelvis förstärkt belysning (Brå 2007).
Som tidigare nämnts har möjligheten att fotografera skadegörelse,
lagra bilder i databaser och digitalt sända över dem till polisen inneburit att stora samhällsaktörer som sl börjat anmäla skadegörelse i
större omfattning än tidigare. Främst är det arbetet mot klotter som
intensifierats under de senaste sex åren. En vanlig åtgärd är en restriktiv hållning med egendomsbevakning och snabb sanering av nytillkommet klotter.
Det är också blivit förhållandevis vanligt med så kallade lagliga väggar, där ungdomar får måla graffiti under ordnade former, och de har
utprovats i storstäder som New York och London. Vetenskapliga utvärderingar av olika åtgärder mot klotter saknas dock i Sverige. Det är
därför svårt att säga vilka åtgärder som fungerar och kan sägas ha en
påvisad effekt. Det gäller för den restriktiva hållningen med sanering
och anmälning, försöken med lagliga väggar eller kombinationer av
dessa två åtgärder.
Ett internationellt uppmärksammat åtgärdsprogram mot klotter
har genomförts i Brügge i Belgien. I programmet har snabb sanering
och gripanden av klottrare kombinerats med att tillmötesgå ungdomar och lagligt erbjuda dem möjligheter att måla graffiti. Projektet
vann den brottförebyggande tävlingen European Crime Prevention
Award (ecpa) år 2001 men är inte vetenskapligt utvärderat (Brå 2005).
Bryant Park i New York är ett annat exempel på hur skadegörelse
kan förebyggas. Parken var tidigare misskött och där förekom mycket
klotter och försäljning av droger. Genom att bland annat ställa ut omkring 3 500 stolar, 800 flyttbara bord, anställa 40 renhållningsarbetare
och öppna aktiviteter för allmänheten som qigong på morgonen har
parken åter blivit en plats som lockat till sig företagare och allmänhet.108
Den uppmärksammade klotterproblematiken har lett till skärpt
108
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lagstiftning på 2000-talet. År 2004 höjdes maxstraffet för skadegörelse från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Straffskärpningen
ledde även till ändringar i polislagen (1984:387) (se 19 § andra stycket
i nämnda lag och prop. 2002/03:138, bet. JuU3). Sedan 1 januari 2004
har polisen fått utökade befogenheter att kroppsvisitera personer som
misstänks vara på väg att klottra.
I praktiken är det dock vanligare att privata väktarbolag griper klottrare än polisen. Enligt uppgifter från polisen i Stockholms län skedde
omkring 970 gripanden i länet för klotter år 2011. sl:s egendomsbevakning som sköts av privata väktarbolag uppges ha stått för omkring
hälften av dessa. Resterande gripanden uppges andra väktarbolag och
polisen ha gjort.
Även i synen på bevisningen av klotter i domstolar går det att skönja
en viss förändring från 2005 och framåt. Åklagarmyndigheten har i en
promemoria år 2005 kommenterat ett antal domar som ska ge vägledning för hur man ska se på den straffrättsliga bedömningen av klotter.
Av avgörande betydelse för om klottret ska rubriceras som grov skadegörelse är bland annat om »den varit omfattande, organiserad, systematisk och planlagd«, eller om »den har fått negativa konsekvenser för
samfärdseln till exempel då tåg och spårvagnar måste tas ur bruk för
sanering och reparationsarbeten« (Åklagarmyndigheten 2005, sid. 2).
Åklagare och polis har använt sig av dessa skärpta skrivningar för att
få till fler fällande domar för klotterbrott och att dessa ska rubriceras
som grov skadegörelse (Svea Hovrätt 2011). En grund för denna bevisning är att digitala foton på klottersignaturer, så kallade »tags«, sparas
i databaser. Strategin går ut på att försöka knyta den person som blir
gripen för målande av en »tag« till andra fotograferade »tags« i databasen. Statens kriminaltekniska laboratorium har också granskat flera
fall av digitala foton av klotter för att om möjligt försöka fastställa hur
stor sannolikheten är att klottret har utförts av en och samma person.
I dag finns tekniska möjligheter att visa färgbilder på klotter i många
rättssalar som inte var möjligt tidigare.
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NARKOTIKABROTT
Thomas Hvitfeldt

Sammanfattning
Narkotikabrott är främst ett spaningsbrott, vilket innebär att
omfattningen av den anmälda brottsligheten är beroende av
myndighetsprioriteringar. Därför lever kriminalstatistiken sitt
eget liv visavi missbruksutvecklingen.
Då varje brukstillfälle per definition är ett narkotikabrott begås
sannolikt miljontals brott årligen och det är endast en bråkdel
av dessa som återfinns i brottsstatistiken. Det innebär att anmälningarnas omfattning och struktur inte primärt beskriver
brottsligheten, utan i första hand brottsbekämpningen.
Antalet anmälda narkotikabrott har ökat både i ett kortare och i
ett längre tidsperspektiv. Mellan 1975 och 2011 mer än tiofaldigades antalet anmälda narkotikabrott och under 2000-talet har de
nära nog tredubblats. Det är främst de ringa brotten som står för
den kraftiga ökningen under 2000-talet. År 2011 utgjorde eget
bruk grund för 58 procent av alla anmälningar och innehav var
grund för 32 procent.
Av de anmälda narkotikabrotten härrörde 56 procent från något
av de tre storstadslänen år 2011. De klart vanligaste drogerna i
narkotikalagföringsstatistiken är cannabis och amfetamin.
Varken självdeklarerade uppgifter bland unga och vuxna, eller
uppskattningar av antalet personer med problematiskt missbruk uppvisar en sådan uppgång som kriminalstatistiken uppvisar.
Sammanfattningsvis är den typiske misstänkte narkotikabrottslingen en man i yngre medelåldern. Med anledning av vad som
framkommer av anmälningsstatistiken kan tilläggas att han
sannolikt är bosatt i något av de tre storstadslänen.
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Inledning
Sedan 1960-talets slut har narkotikamissbruket109 betraktats som ett
allvarligt samhällsproblem i Sverige. Som en följd av detta har lagstiftningen successivt skärpts samtidigt som allt större resurser avsatts inom rättsväsendet för narkotikabekämpning. Att området sedan
länge är prioriterat illustreras exempelvis av att Statistiska centralbyrån (scb) redan år 1975 började särredovisa narkotikalagföringar, vilket
Brå sedan fortsatt med efter övertagandet av statistikansvaret år 1994.
Narkotikabrott är främst ett spaningsbrott, vilket innebär att det sällan är allmänhet, brottsoffer, vittnen eller liknande som står för anmälningarna, utan omfattningen av den anmälda brottsligheten är
beroende av myndighetsprioriteringar. Den faktiska brottsligheten är
därmed också avsevärt större än den registrerade. Då kriminalstatistiken snarare återspeglar rättssystemets insatser än missbruksutvecklingen måste man även analysera andra källor och indikatorer för att
få en mer komplett bild av missbrukets och narkotikabrottslighetens
struktur, nivå och utveckling.
Dagens narkotikastrafflag (1968:64) trädde i kraft år 1968 och ersatte den tidigare narkotikaförordningen (1962:704). Narkotikastrafflagen reglerar innehav, överlåtelse och framställning, samt sedan år
1988 även konsumtion av narkotika. Lagen specificerar tre huvudbrott:
normalbrott (1 §), ringa narkotikabrott (2 §) och grovt narkotikabrott
(3 §). Med överlåtelse avses det som i dagligt tal kallas langning och
vid innehavsbrott har narkotikan bedömts vara för egen konsumtion
och inte för vidareförsäljning. Oftast rör det sig då om små mängder
narkotika. Svårhetsgraden avgörs bland annat med ledning av mängd
och typ av narkotika och i princip är det bara gärningarna eget bruk
och innehav som kan betraktas som ringa narkotikabrott. Smuggling
av narkotika faller under lagen (2000:1225) om straff för smuggling
(smugglingslagen).
Vilka preparat som är att betrakta som narkotika avgörs av regering
och riksdag och kungörs bland annat i Läkemedelsverkets föreskrifter (lvfs) om förteckningar över narkotika. Antalet narkotikaklassade
preparat utökas kontinuerligt och därmed utvidgas gradvis vad som är
att betrakta som narkotikabrott.
Det finns flera aspekter på vad som kan betraktas som narkotikabrott, utöver de mest typiska brotten som nämnts ovan. År 1999 ändrades exempelvis lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott när
nollgräns för narkotika infördes i vägtrafiken (med undantag av nar109
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Begreppet narkotikamissbruk används här i juridisk mening och åsyftar all icke
medicinsk användning av narkotika. Den mer skadeorienterade innebörden av
begreppet missbruk, liknande det gällande alkoholmissbruk, kommer att benämnas tungt eller problematiskt missbruk.
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kotikaklassade läkemedel som används enligt läkares ordination, se 4
§ i nämnda lag). Mellan åren 2000 och 2006 ökade antalet anmälda
drograttfylleribrott från cirka 300 till 10 000. Denna brottstyp kommer
dock inte att ytterligare beröras här (se kapitlet Rattfylleri). Personer
med ett tungt narkotikamissbruk begår ofta andra typer av brott utöver de som rör själva narkotikahanteringen, inte minst olika egendomsbrott i syfte att försörja missbruket. Denna typ av narkotikarelaterad brottslighet behandlas inte heller i detta kapitel, utan fokus
ligger på narkotikastrafflagen och smugglingslagen.
Innan resultatredovisningen finns det dock skäl att översiktligt beröra två angränsande lagar, nämligen lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor och lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (dopningslagen). Syftet med lagen om förbud mot vissa
hälsofarliga varor, som trädde i kraft den 1 april 1999, var att snabbt
kunna straffbelägga hantering av nyskapade droger innan deras effekter är tillräckligt klarlagda för en eventuell narkotikaklassning. Regeringen föreskriver vilka substanser som ska omfattas av lagen. Kraven
för klassning som hälsofarlig vara är lägre än för narkotika, liksom
straffsatserna. Antalet brott inom det här lagrummet har ökat sedan
införandet, men det är ytterst litet jämfört med narkotikabrotten och
år 2011 uppgick det till 56 lagföringsbeslut enligt kriminalstatistiken.
Dopningslagen trädde i kraft 1992 och gäller syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess
derivat eller av tillväxthormon (1 § dopningslagen). Det är viktigt att
komma ihåg att dopningslagen endast omfattar en begränsad del av
de medel som ur ett idrottsligt perspektiv betraktas som dopning.
World Anti Doping Agencys (wada) lista omfattar också sådana preparat som regleras i narkotikalagstiftningen men även andra substanser
som endast är otillåtna i samband med idrottsutövande, till exempel
alkohol eller betablockerare (wada 2011).
Antalet beslag av dopningspreparat har ökat kraftigt sedan lagen
infördes. År 1993 gjordes totalt 370 beslag av Polisen och Tullen, vilket
kan jämföras med de dryga 1 800 beslag som gjordes 2010 (can 2012). På
ett liknande sätt ökade antalet lagföringsbeslut under samma period,
från 119 till 460. Dock är detta en form av brott vars omfattning är relativt begränsad jämfört med narkotikabrottsligheten.

Missbruksutvecklingen
Som redan nämnts är den i kriminalstatistiken registrerade narkotikabrottsligheten i hög grad beroende av myndigheters insatser samt
prioriteringar. För att få en mer rättvisande bild av den faktiska nar-
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kotikabrottsligheten är det därför viktigt att se till andra tillgängliga
indikatorer.
Det kan dock vara på sin plats att påpeka att även befolkningsstudier brottas med olika mätproblem. Dels kan det antas att socialt icke
önskvärda eller illegala handlingar underrapporteras i självrapporteringsstudier. De personer i befolkningen som missbrukar är också svårare att nå än andra. Ett problem med drogvaneundersökningen i årskurs 9 är att den genomsnittliga åldern för narkotikadebuten generellt
sett sker senare. Med detta sagt kan man konstatera att självrapporteringsstudier inte kommer att visa den korrekta nivån på missbruket,
men dock en miniminivå. Framförallt kan studierna antas relativt väl
spegla utvecklingen, åtminstone för den formen av missbruk som kan
kallas rekreationell.
En självdeklarationsundersökning är Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysnings (can) årliga skolundersökningar110 (can
2011). Från dessa är det känt att en begränsad andel av eleverna i årskurs nio under 2000-talet rapporterat att de prövat narkotika någon
gång.111 I figur 1 kan man se att andelen som uppgett att de någon
gång prövat narkotika legat relativt stabilt strax under 10 procent under 2000-talet. Dock har andelen, sedan en nedgång fram till 2007, ökat
något under senare år. Bland gymnasieungdomar är andelen som provat narkotika dubbelt så hög jämfört med årskurs 9 och trenden har
sedan 2007, särskilt bland de unga männen, varit svagt ökande.
En annan indikator på narkotikamissbrukets omfattning kommer
från Statens folkhälsoinstitut (fhi). fhi:s undersökning Nationella
folkhälsoenkäten visar att drygt 11 procent av 16–84-åringarna i landet
åren 2004–2011 svarat att de någon gång använt cannabis. Vidare visar
undersökningen att knappt 1 procent gjort det under den senaste månaden, vilket motsvarar runt 75 000 personer mellan 16–84 år i befolkningen. Såväl livstidserfarenheten av cannabis som den månadsaktuella konsumtionen har varit stabil under 2000-talets andra hälft.
Det kan redan här konstateras att utvecklingen för anmälda narkotikabrott under 2000-talet, med kontinuerliga ökningar, inte återspeglas i de befintliga befolkningsstudierna över narkotikaerfarenheter.
Sannolikt är det dock storkonsumenterna av narkotika som genererar
merparten av brottsanmälningarna, snarare än ungdomar eller vuxna
som mer tillfälligt och under mer socialt kontrollerade former använder narkotika. Det beror dels på att storkonsumenterna regelbundet
Skolundersökningarna har gjorts sedan 1971 i årskurs 9 och i gymnasiets årskurs 2 sedan 2004. Syftet är att belysa utvecklingen av elevernas drogvanor över
tid. Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i
klassrummen och årligen deltar cirka 5 300 elever i årskurs 9 och 4 500 i gymnasiets år 2.
111
Samma tendens visas även i Brås skolundersökning om brott (Brå 2010a).
110
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Figur 1. Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som har uppgett att de
någon gång prövat narkotika, åren 2000–2011, samt andelen i åldern 16–84 år
som någon gång använt cannabis. Källa: CAN och FHI.

konsumerar, innehar samt i vissa fall även överlåter narkotika, dels på
att de löper större upptäcktsrisk eftersom de många gånger utövar annan kriminalitet. De är också ofta kända av polisen sedan tidigare (Brå
2003). Storkonsumenter av narkotika nås endast i mycket ringa grad
av frågeundersökningar, varför andra metoder måste användas för att
belysa missbruksutvecklingen inom denna grupp.
I den så kallade uno-undersökningen genomfördes 1979 en omfattande kartläggning av det »tunga narkotikamissbruket«, vilken följdes
upp med de så kallade max-undersökningarna åren 1992 och 1998 (Olsson m.fl. 2001). De två senare kartläggningarna visade att antalet personer med ett tungt narkotikamissbruk ökade från 19 000 år 1992 till
26 000 år 1998 (figur 2). Några efterföljande undersökningar av samma typ har inte genomförts men i gengäld finns en uppskattning som
baseras på bearbetningar av slutenvårdsstatistik112, vilken utgör den

112

Med utgångspunkt från uppgifter om personer som vårdats för bland annat narkomani är det möjligt att skatta antalet tunga missbrukare. Metoden estimerar en
dold population utifrån en enda datakälla och kan ses som en utvidgning av den
traditionella capture-recapture-metoden. Metoden baseras på individdata och en
fördelning av händelser (till exempel vårdtillfällen).
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Figur 2. Skattningar av antal personer med ett tungt narkotikamissbruk, åren
1979–2007 enligt tre olika undersökningar. Källa: CAN, Socialstyrelsen och FHI.

bästa tillgängliga källan för att beskriva den senare utvecklingen av
det tunga missbrukets omfattning. Enligt dessa beräkningar fortsatte
uppgången fram till och med år 2001, då antalet tunga missbrukare
uppskattades till omkring 28 000. Därefter sjönk antalet något och år
2004 uppskattades antalet personer med tungt missbruk åter vara av
samma storleksordning som år 1998, det vill säga cirka 26 000 (Socialstyrelsen 2006).
Enligt en registerstudie av det problematiska narkotikamissbruket113 som gjorts av fhi uppgick antalet problematiska narkotikaanvändare till 29 500 år 2007 (Statens folkhälsoinstitut 2010). Antalet är
något högre än i tidigare skattningar även om man tar hänsyn till befolkningsökningen, något som kan bero på att olika metoder använts
och inte nödvändigtvis på att missbruket ökat i omfattning.
Resultaten från de olika undersökningarna som uppskattar hur
många personer med tungt missbruk som det finns i Sverige presenteras i figur 2. Det bör dock åter framhållas att dessa siffror inte är direkt
jämförbara eftersom olika metoder använts. Likväl går det att konsta113
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I studien användes begreppet »problematiskt narkotikabruk« istället för »tungt
narkotikamissbruk« för att markera att en annan metod jämfört med tidigare användes. Skillnaden bestod i att »problematiskt narkotikabruk« utgår från problem
som uppkommit av narkotikabruket, medan »tungt narkotikamissbruk« utgår från
formen av droganvändning (injektion) eller frekvensen.
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tera att det tunga missbruket ökade till och med 1990-talet. Därefter är
utvecklingen mer osäker. Några skattningar av antalet personer med
problematiskt eller tungt missbruk i landet för senare år än 2007 finns
tyvärr inte tillgängliga.

Ytterligare en central indikator är den narkotikarelaterade dödligheten, vilken pekar på en nedgång i narkotikakonsumtionen under början av 2000-talet och en uppgång i slutet. Enligt Socialstyrelsens redovisningar av dödsorsaksstatistiken ökade antalet narkotikarelaterade
dödsfall kontinuerligt mellan 1975 och 2001, från 35 till 403 fall per år.
Därefter skedde en viss minskning och år 2006 uppgick dödsfallen
till 310 (can 2012). Nedgången kan delvis förklaras av att den grupp
som uppvisar högst dödlighet, opiatmissbrukarna, fick tillgång till en
utökad så kallad substitutionsbehandling med läkemedlen metadon
och buprenorfin (till exempel Subutex). Under år 2007 uppskattades närmare 3 000 personer få substitutionsbehandlingar med sådana
medel (Mobilisering mot narkotika 2007). Sedan 2007 har dock antalet narkotikarelaterade dödsfall åter ökat och 2010 uppgick de till 420.
Sammanfattningsvis visar kartläggningen i det föregående avsnittet
en ökning av det allvarligaste narkotikamissbruket fram till millennieskiftet, och möjligen även därefter. Även beslags-, kriminal-, sjuk- och
dödlighetsstatistiken indikerar att det försämrade läge som uppstod
under 1990-talet kan ha förvärrats ytterligare, men i lägre takt. Narkotikatillgängligheten bedöms vara hög, vilket bidrar till tolkningen om
ett ytterligare något försämrat läge för det tunga missbrukets omfattning under 2000-talet.

Utvecklingen av den anmälda
narkotikabrottsligheten
Som konstaterades tidigare är sammansättningen, nivån och utvecklingen av den anmälda narkotikabrottsligheten främst ett resultat av
polisens och tullens prioriteringar och insatser. Det innebär att anmälningarnas omfattning och struktur inte primärt beskriver brottsligheten, utan i första hand brottsbekämpningen.
Under 2000-talet har antalet anmälda brott mot narkotikastrafflagen nära nog tredubblats. År 2000 anmäldes drygt 32 400 narkotikabrott, jämfört med cirka 51 800 år 2005 och drygt 89 400 brott 2011. Det
motsvarar en ökning från 447 anmälda brott per 100 000 invånare år
2000 till 1 132 anmälda brott per 100 000 invånare 2011.114 Uppgången
från 2000 är i stort sett linjär. Eftersom det totala antalet brottsanmäl114

Avser medelbefolkningen i åldern 15 år och äldre respektive år.
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ningar för alla brottstyper bara ökat måttligt under denna period har
narkotikabrottens andel av samtliga anmälda brott ökat från knappt 3
till drygt 6 procent. Det innebär att narkotikabrotten står för 28 procent av ökningen av samtliga anmälda brott mellan 2000 och 2011.
I anmälningsstatistiken delas narkotikabrotten upp i framställning,
överlåtelse, innehav, eget bruk samt till och med år 2006 kombinationen innehav och eget bruk.115 Enbart eget bruk utgjorde grund för 58
procent av alla anmälningar år 2011 och innehav var grund för 32 procent. Överlåtelsebrotten116 svarade för 9 procent av de anmälda brotten, medan framställningsbrotten bidrog med knappt en procent. Av
figur 3 framgår att det framförallt är kategorin eget bruk som står för
de senaste årens ökning av anmälda narkotikabrott.
Antalet anmälda brott mot smugglingslagen som avsåg narkotika
uppgick år 2011 till knappt 2 600, vilket motsvarar 32 anmälda brott
per 100 000 invånare. Jämfört med anmälda narkotikabrott mot narkotikastrafflagen utgör således smugglingsbrotten endast tre procent
av brottstyperna tillsammans. Antalet anmälda smugglingsbrott har
dock ökat något sedan år 2005. Även Rikspolisstyrelsens beslags- och
analysregister (bar), som innehåller uppgifter om antal och mängder
beslag av narkotika och dopningsmedel, pekar på en ökning av den
upptäckta narkotikasmugglingen.
Figur 4 visar utvecklingen av antalet anmälningar mot narkotikastrafflagen från år 1975 och framåt. I figuren presenteras här antalet anmälda fall och inte antalet anmälda brott, eftersom det ger en säkrare
bild av trenden.117
Med undantag av den tillfälliga uppgången i 1980-talets början, som
En förändring i instruktionen för hur anmälda narkotikabrott ska kodas infördes
under 2006. Ändringen innebar att kombinationskategorin »innehav och eget
bruk« upphörde som egen kod. Denna kombination av brott registreras numera
som två brott; det vill säga »eget bruk« respektive »innehav«.
116
Det finns ytterst lite kunskap om omständigheter för överlåtelse av narkotika. En
av de få källorna är CAN:s drogvaneundersökningar i årkurs 9 och gymnasiet. Av
dem kan man uttyda att den vanligaste källan till narkotika är vänner och bekanta.
Och att överlåtelsen oftast sker hemma hos en kompis. Ytterst få uppger att de
fått tag i narkotika via internet.
117
Ett fall av narkotikabrott avser en anmälan med minst ett narkotikabrott. Ett och
samma fall kan således omfatta flera brott. Tidigare inkluderades i betydligt större
utsträckning att flera händelser, till exempel ett antal innehav som erkändes vid ett
och samma tillfälle, i statistiken som ett visst antal separata brott. Idag är kraven
på vad som ska räknas som brott i anmälningsstatistiken högre, bland annat vad
gäller precisering av brottstillfälle men även beträffande andra omständigheter.
Som en konsekvens av detta ligger sedan millennieskiftet kvoten mellan brott
och fall runt 1,1 brott per fall, medan den under periodens början snarare var
tre brott per fall. Det betyder att serien över anmälda brott till innehåll inte är fullt
jämförbar under början och slutet av perioden. Jämför man anmälningsstatistiken
med uppgifter om misstänkta respektive lagförda finner man att antalet anmälda
fall bättre beskriver den historiska utvecklingen än vad antalet anmälda brott gör.
115
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Figur 3. Anmälda brott mot narkotikastrafflagen efter typ av gärning, år 2000, 2005
och 2010. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 4. Antal anmälningar (fall) mot narkotikastrafflagen, åren 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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förklaras av en skärpning av praxis för åtalsunderlåtelser år 1980118, kan
utvecklingen på det stora hela beskrivas som linjärt ökande mellan år
1975 och 2000. Under 2000-talets första hälft ökade narkotikabrottsanmälningarna i än högre takt än tidigare, men under de senaste åren
kan en avtagande ökningstakt skönjas. Av figur 4 framgår att mellan
1975 och 2011 har ökningen av antalet anmälda narkotikabrottsfall varit mer än tiofaldig.
Inledningsvis nämndes att det sedan 1970-talet har tillkommit nya
lagar och att ytterligare droger narkotikaklassats.119 Det är högst sannolikt att utvidgningen av vad som är att betrakta som narkotikabrott
har bidragit till uppgången som figur 4 visar. Ett ytterligare och kanske
viktigare skäl till ökningen är med all sannolikhet att området prioriterats alltmer av rättsväsendet, där polisens insatser är avgörande. Att
så är fallet framgår bland annat av Rikspolisstyrelsens redovisningar av
antalet årsarbetskrafter som ägnats narkotikaarbetet inom polisverksamheten. Enligt dessa ökade antalet förbrukade årsarbetskrafter från
cirka 900 i början av 2000-talet till närmare 1 800 år 2010.120 Det har
bland annat i en rapport från Brå (2003) konstaterats att uppgifterna
om polisens arbetsinsatser till följd av statistikomläggningar inte är
helt jämförbara över tid. Likafullt kan det konstateras att en ökning
skett under 2000-talet, liksom att dagens nivå oavsett jämförelseproblematiken är väsentligt högre jämfört med de cirka 200 årsarbetskrafter som redovisades år 1975. Att en sådan intensifiering av insatserna
inte skulle avspeglas i kriminalstatistiken är mycket osannolikt.
Antalet anmälda narkotikabrott har således ökat både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv och det är främst de ringa brotten
(bruksbrotten) som står för den kraftiga ökningen under 2000-talet.
Ökningarna ligger helt i linje med skärpningarna av lagstiftningen
och resursökningarna för bekämpningen av narkotikamissbruket.
Det bör betonas att den kraftiga ökningen som den anmälda narkoÅr 1980 skärptes praxis för åtalsunderlåtelse i syfte att i större utsträckning komma åt detaljhandeln. Ett annat exempel på en förändring som påverkat rättsväsendets insatser mot narkotikabrottslighet är kriminaliseringen av bruk av narkotika år 1988 och den därpå följande utökningen av straffskalan för ringa brott från
böter till sex månaders fängelse år 1993. Höjningen av maximistraffet gjordes i
syfte att ge polisen rätt att ta blod- eller urinprov vid misstanke om narkotikakonsumtion.
119
Mellan 2000 och 2011 blev cirka 70 nya preparat narkotikaklassade.
120
Tidsredovisningen, som bygger på inrapporterade arbetade timmar omräknade
till årsarbetskrafter, tar inte hänsyn till i vilken grad narkotikaarbetet utförts av
specialutbildade narkotikapoliser, och inte heller om den ökade tidsåtgången exempelvis påverkats av alltmer omständliga rapporteringsrutiner. En utredning vid
Polishögskolan fann att under 2006 arbetade närmare 800 poliser med narkotika
åtminstone 40 procent av sin arbetstid, varav cirka en fjärdedel uteslutande ägnade sig åt narkotika. Studien visade även att mycket av den tid polisen ägnar
narkotikaärenden produceras inom ingripandeverksamheten (Holgersson 2007).
118
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tikabrottsligheten uppvisar under 2000-talet påtagligt skiljer sig från
narkotikamissbrukets utveckling. Varken självdeklarerade uppgifter
bland unga och vuxna, eller uppskattningar av antalet personer med
problematiskt missbruk och den med detta förknippade narkotikadödligheten uppvisar en sådan uppgång som kriminalstatistiken uppvisar. Snarare förefaller det som att missbruksläget varit relativt oförändrat under 2000-talet.
En förklaring till diskrepansen är, som redan nämnts, att alltmer
polisresurser ägnats narkotikaområdet, varvid fler narkotikabrott upptäcks och rapporteras, och att resurserna i stor utsträckning lagts på
att beivra eget bruk.121 Då varje missbrukstillfälle per definition är ett
narkotikabrott begås sannolikt miljontals brott årligen och även om
anmälningarna ökat är det således fortfarande endast en bråkdel av
dessa som återfinns i kriminalstatistiken. Därmed är också utrymmet
för ytterligare ökningar i anmälningsstatistiken mycket stort, utan att
det behöver motsvaras av en ökning av missbruket eller narkotikabrottsligheten.

Regional fördelning av anmälda narkotikabrott
Drygt 89 400 av de anmälda narkotikabrotten, eller 56 procent, härrörde från något av de tre storstadslänen år 2011. Det innebär en knapp
överrepresentation för storstadslänens del i narkotikabrottsligheten,
eftersom 52 procent av befolkningen är bosatt i någon av dessa regioner. Att storstäderna är något överrepresenterade stämmer överens
med andra indikatorer på narkotikakonsumtionens utbredning, till
exempel självdeklarationsstudier och slutenvårdsstatistik, enligt vilka
överrepresentationen vanligtvis är ännu större.
På länsnivå anmäldes cirka 25 300 narkotikabrott i Stockholms län
2011. Om man relaterar anmälningarna till folkmängden kommer
Stockholm dock först på andra plats med cirka 1 220 anmälda brott
per 100 000 invånare. Flest narkotikabrott per 100 000 invånare hade
Örebro län (ungefär 1 370). I hela landet anmäldes totalt 946 narkotikabrott per 100 000 invånare och särskilt få var anmälningarna i Kronobergs län (615 brott per 100 000 invånare).
Sverige är i huvudsak en avsättningsmarknad för narkotika, vilket
121

Att det skett en satsning på att beivra bruksbrotten märks inte minst i ökningen
av de urin- och blodprov som vid misstanke om konsumtion sänds till Rättsmedicinalverket för analys. Dessa ärenden uppgick till cirka 6 400 år 1994 (första
helåret med lagstiftningen) och till närmare 38 000 under 2011 (Rättsmedicinalverket 2012). Holgersson (2007) konstaterar att etablerade missbrukare ofta
återkommer i kroppsbesiktningarna och på tre undersökta orter 2006 stod de 15
procent oftast förekommande individerna för omkring 40 procent av kroppsbesiktningarna.
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innebär att i stort sett all narkotika som konsumeras i Sverige är producerad utomlands och insmugglad i landet (can 2012). Förvisso har
polisen upptäckt allt fler större cannabisodlingar inom landet de senaste åren, men då marijuana alltjämt är en av de vanligare förekommande narkotikasorterna vid tullbeslag kan man dra slutsatsen att
Sverige inte är självförsörjande vad gäller marijuana.
Att narkotikan ofta smugglas in i landet söder ifrån är påtagligt inte
minst i statistiken över anmälda narkotikasmugglingsbrott: år 2011
härrörde 58 procent av dessa från Skåne län. Stockholms län stod också för en relativt stor andel (25 procent) och tillsammans svarade de tre
storstadslänen för 90 procent av smugglingsanmälningarna. Även relaterat till invånarantalet låg Skåne och Stockholms län högst (med 119
respektive 31 anmälda brott per 100 000 invånare), samtidigt som Östergötlands län kom på tredje plats med 21 smugglingsbrott per 100 000
invånare.

Internationell jämförelse
Flera omständigheter gör det svårt att jämföra situationen när det gäller narkotikabrottslighet mellan länder. Lagstiftningen skiljer sig åt,
vilket påverkar vilka gärningar som polisen och andra myndigheter
ska inrikta sig på och över huvud taget vilka insatser de vidtar för att
beivra narkotikabrottsligheten. I flera andra länder i Europa är det exempelvis inte straffbart med eget bruk, vilket det är i Sverige.
Även missbrukets omfattning och vilka missbrukspreparat som används varierar. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (emcdda) sammanställer årligen en rapport över
narkotikasituationen i 30 europeiska länder. Där framgår att cannabis
är den vanligaste formen av narkotika i samtliga länder. I genomsnitt
har 23,2 procent av befolkningen i åldern 15 till 64 år någon gång använt cannabis. Vanligast är det i Danmark (32,5 procent) och minst
vanligt är det i Rumänien (1,5 procent). I Sverige är det 21,4 procent
som uppgav att det någon gång använt cannabis.
emcdda (2011) presenterar även en skattning av hur omfattande det
tunga eller problematiska missbruket är i Europa.122 I genomsnitt bedöms 0,5 procent av befolkningen ha ett tungt missbruk, men även i
detta fall är det stora skillnader mellan de olika länderna. Lägst är an122
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Det är dock endast 17 av länderna som gjort skattningar av det tunga missbrukets omfattning (Cypern, Danmark, Finland, Grekland, Italien, Luxemburg, Malta,
Polen, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet,
Ungern samt Österrike). Ytterligare fyra länder (Frankrike, Lettland, Portugal och
Tyskland) har skattat det tunga missbrukets omfattning, men utifrån dessa undersökningar går det inte att beräkna ett centralmått. De lägsta och högsta estimaten ligger dock relativt nära europasnittet.
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delen i Turkiet (0,05 procent) och högst i Storbritannien (1,0 procent).
Sverige ligger ungefär på europasnittet med 0,5 procent tunga missbrukare i det aktuella åldersspannet.
emcdda skiljer på användnings- och leveransrelaterade123 narkotikabrott. I de flesta europeiska länder utgör användningsrelaterade narkotikabrott en majoritet av de narkotikarelaterade brotten. Det är dock
relativt stora skillnader och Sverige är ett av de länder som rapporterar högst andel. Under andra halvan av 2000-talets första decennium
ökade de användningsrelaterade narkotikabrotten i eu med uppskattningsvis 29 procent.

Narkotikamarknaden
För att få en uppfattning om vilka preparat som förekommer på marknaden och hur detta förändrats över tid kan tidigare nämnda BAR
användas. I figur 5 visas polisens och tullens samlade beslagsantal av
cannabis, amfetamin, läkemedel124, heroin och kokain. Dessa är de
fem mest frekvent konfiskerade preparattyperna och som framgår har
beslagen ökat mer eller mindre kontinuerligt, utom för heroin som
minskat sedan början av 2000-talet och amfetamin som minskat sedan
2006 (can 2012). Cannabis och läkemedel är de droger som ökat mest
de senaste åren. Att döma av beslagen förkommer cannabis och amfetamin betydligt oftare än kokain och heroin, vilket är samstämmigt
med fördelningen i frågeundersökningar. Totalt sett har antalet narkotikabeslag mer än niodubblats mellan 1975 och 2010, i likhet med
antalet anmälningar i kriminalstatistiken.
Med hjälp av lagföringsstatistiken kan man också få en uppfattning
om vilka typer av narkotika som förekommer oftast på narkotikamarknaden. De klart vanligaste drogerna i narkotikalagföringsstatistiken är
cannabis och amfetamin. Därefter följer narkotikaklassade läkemedel
följt av kokain respektive heroin. I cirka en tredjedel av lagföringarna
2009 förekom flera narkotikapreparat. Denna andel har ökat från cirka
20 procent under 1990-talets första hälft. Den största relativa ökningen
för något enskilt preparat i lagföringarna återfinns för kokain som i absoluta tal förekom sex gånger så ofta 2009 jämfört med tio år tidigare.
Sedan år 1988 finns information från polisen om narkotikapriser
i detaljistled (så kallade gatupriser) insamlade för cannabis, amfetamin, kokain och heroin. För att möjliggöra jämförelser över tid justeras uppgifterna enligt scb:s konsumentprisindex (Guttormsson 2011).
Med leveransrelaterade narkotikabrott menas trafficking och smuggling av narkotika.
124
Med läkemedel avses narkotikaklassade läkemedel avsedda för icke-medicinskt
bruk, främst sömnmedel och lugnande medel men också vissa typer av smärtstillande medel.
123
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Figur 5. Antal beslag (av tull och polis) av cannabis, amfetamin, läkemedel, heroin
och kokain, åren 1975–2010. Källa: CAN 2012.

Priserna för dessa preparat har grovt sett halverats under perioden
och den stora nedgången skedde under 1990-talet, medan priserna varit oförändrat låga eller ökat något de senaste åren. Det senare gäller
främst hasch och marijuana. Det kan konstateras att den svenska prisutvecklingen följer den internationella tämligen väl (unodc 2011).
Parallellt med rättsväsendets ökade insatser mot narkotika och åtföljande beslagsökningar, sjönk således priserna på marknaden under 1990-talet och ligger därefter på en relativt sett lägre nivå under
2000-talet. Eftersom samtliga ovan beskrivna undersökningar av missbrukets omfattning visar på en ökad konsumtion under 1990-talet kan
inte prisnedgången under samma period ses som ett resultat av en
vikande efterfrågan. Istället ligger det nära till hands att tolka den tillgängliga informationen som att tillgången till narkotika ökade i landet, åtminstone under 1990-talet.

Misstänkta för narkotikabrott
Vid beskrivningar av andra typer av brottslighet talar man ofta i termer av offer och gärningspersoner. Vid narkotikabrott finns dock inte
ett brottsoffer i vanlig bemärkelse. Dessutom är den typiska narkotikabrottslingen någon som själv använder narkotika. Men till saken hör
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Figur 6. Andelen personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen fördelat på
åldersgrupper, åren 2000–2011. Källa: Kriminalstatistiken.

förstås att såväl anhöriga som samhället i stort i ett vidare offerperspektiv utgör indirekta offer för narkotikamissbrukets och narkotikabrottslighetens följdverkningar.
År 2011 misstänktes drygt 27 200 personer för brott mot narkotikastrafflagen. Jämfört med år 2000 är det en uppgång med 128 procent
och jämfört med år 2005 en ökning med 48 procent. Antalet misstänkta har därmed ökat något mindre kraftigt jämfört med antalet
anmälda narkotikabrott, som under samma perioder ökade med 176
respektive 73 procent.
Under 2011 uppgick andelen narkotikabrottsmisstänkta kvinnor till
13 procent, att jämföra med 20 procent för samtliga brott. Proportionen narkotikabrottsmisstänkta kvinnor har praktiskt taget varit oförändrad sedan år 1986, då könsfördelningen började redovisas i statistiken (studerar man lagföringar för narkotikabrott finner man att
könsfördelningen varit densamma sedan 1970-talets mitt).
I de tidigare omnämnda kartläggningarna av det tunga missbruket
från åren 1979, 1992 och 1998 låg andelen kvinnor runt 23 procent (se
Olsson m.fl. 2001). Kvinnornas andel av de narkotikarelaterade dödsfallen är likartad, medan andelen kvinnor vårdade för narkotikamissbruk snarare ligger runt en tredjedel (can 2012). Att kvinnliga narkotikamissbrukare är underrepresenterade i kriminalstatistiken kan bero
på att de i mindre omfattning ägnar sig åt andra kriminella aktiviteter
och därmed generellt sett har en lägre upptäcktsrisk än män.
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Under år 2011 var 28 procent av de misstänkta personerna tjugo år
eller yngre, 53 procent var 21–39 år och en femtedel var 40 år eller äldre
(se figur 6). Studerar man ålderssammansättningen av misstänkta för
narkotikabrott i ett längre tidsperspektiv framkommer tydliga variationer. Sedan mitten av 1990-talet har andelen yngre misstänkta ökat
från att utgöra knappt 10 procent av de misstänkta till att uppgå till
drygt en fjärdedel.
Samtidigt är andelen unga betydligt lägre idag än vid mitten av
1970-talet, då närmare hälften (44 procent) av de misstänkta var under
21 år. Detta illustrerar att narkotikamissbruk vid den tiden var ett fenomen bland unga personer i Sverige. Under samma tid var endast 4
procent av de misstänkta 40 år eller äldre. Uppgången av andelen äldre
beror på att flera av dem som debuterade under 1970- och 1980-talen
alltjämt finns kvar i missbruk och narkotikakriminalitet.
I kartläggningen av det tunga missbruket från 1998 fann man att
medelåldern var 35 år och att över hälften missbrukat narkotika i mer
än 10 år. Givet resultaten i drogvaneundersökningarna i årskurs 9 och
gymnasiets år 2 är den påtagliga uppgången av misstänkta i åldersgruppen 15–20 år sannolikt ett resultat av polisens prioriteringar och
inte i huvudsak av ökad narkotikaanvändning i åldersgruppen.
Sammanfattningsvis är den typiske misstänkte narkotikabrottslingen en man i yngre medelåldern. Med anledning av vad som framkommer av anmälningsstatistiken kan tilläggas att han sannolikt är bosatt
i något av de tre storstadslänen.

Vidare hantering i rättsväsendet
Som redan nämnts initieras de allra flesta narkotikaärenden av polisen, även om det exempelvis kan förekomma att andra personer som
på något sätt är involverade i narkotikakriminalitet lämnar tips. Följaktligen är det så att det oftast finns en misstänkt person redan då anmälan upprättas, inte minst numera då en ökande andel av de anmälda narkotikabrotten rör eget bruk.
Av de dryga 89 400 brott mot narkotikastrafflagen som anmäldes
under år 2011 registrerades 79 procent som uppklarade, vilket är samma andel som år 2005. Det är en mycket hög nivå, inte minst om man
beaktar att motsvarande siffra för samtliga brott var 38 procent år 2011.
Med uppklarade brott avses samtliga anmälda brott som fått ett så
kallat »polisiärt klarläggande« under kalenderåret, vilket inte nödvändigtvis betyder att man bundit en gärningsperson till brottet. Men
även andelen personuppklarade narkotikabrott (det vill säga beslut
om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse) är hög och uppgick
till 56 procent år 2011. Motsvarande andel bland samtliga anmälda
brott var 18 procent.
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Med lagföring avses fällande dom samt strafföreläggande och åtalsunderlåtelse. Sedan år 2000 har antalet narkotikalagföringar mer än fördubblats (figur 7). Uppgången har pågått sedan 1990-talets början och
kan huvudsakligen hänföras till de ringa brotten. Brott av normalgraden har ökat något sedan 2000. Sedan början av 2000-talet uppgår de
grova narkotikabrotten till runt 450 per år. Det är något fler än under
1990-talet, men uttryckt i andelar av samtliga lagföringar har de grova
brotten sjunkit från 4 till 2 procent.
Brå ger ut en återkommande publikation kallad Narkotikastatistik
där mera detaljerade bearbetningar av narkotikalagföringarna presenteras (Brå 2010b). Där framgår att minskningen av den genomsnittliga svårhetsgraden i lagföringarna speglar ökningen av anmälningarna
om eget bruk. När gärningen eget bruk infördes år 1988 var det få som
dömdes för detta brott, men sedan fängelse infördes i straffskalan vid
halvårsskiftet år 1993 har lagföringar för eget bruk ökat kraftigt. Eget
bruk utgjorde den enda gärningen i 58 procent av domarna och straf�föreläggandena år 2009, att jämföra med 51 procent år 2004 eller 41
procent år 2000.125
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Figur 7. Antal personer lagförda för narkotikabrott (som huvudbrott) efter brottets
svårighetsgrad, åren 2000–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
125

Till skillnad från övriga avsnitt i kapitlet rörande lagföringar och påföljder redovisas här endast uppgifter fram till och med år 2006 samt 2009. Det beror på
att narkotikastatistiken delvis bygger på ett inkodat material och därför publiceras med längre periodicitet jämfört med lagföringsstatistiken. Sedan 2006 görs
denna kodning vart tredje år, varför uppgifter finns för 2009 men saknas för åren
2007 och 2008.
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Påföljder för narkotikabrott
Av samtliga lagföringsbeslut som togs år 2009 där narkotikabrott var
huvudbrottet resulterade över hälften (55 procent) i böter genom dom
eller strafföreläggande. Den näst vanligaste påföljden var åtalsunderlåtelse (28 procent) följt av fängelse (10 procent). Utöver dessa tre påföljdstyper utdöms i cirka 10 procent av fallen andra påföljder som
skyddstillsyn eller någon form av vård. År 2009 var den vanligaste påföljden för ringa narkotikabrott böter (91 procent), medan dömda för
narkotikabrott av normalgraden i första hand fick påföljden fängelse (57
procent) eller skyddstillsyn (29 procent). Bland dem som dömdes för
grova narkotikabrott var fängelse den huvudsakliga påföljden (97 procent). Jämfört med tidigare mätpunkter har bötesstraffen och i synnerhet åtalsunderlåtelse ökat i antal, vilket är i linje med att lagföringar
som rör ringa brott ökat kraftigt. Åtalsunderlåtelse för narkotikabrott
har även ökat i relation till andra brottsformer; år 2000 var brott mot
narkotikastrafflagen huvudbrott i cirka 8 procent av åtalunderlåtelserna, 2011 var motsvarande andel cirka 24 procent.
Den relativt sett minsta ökningen av de redovisade påföljdstyperna
återfinns för fängelsestraffen, som till skillnad mot tidigare år nu är
färre än åtalsunderlåtelserna.

Åtalsunderlåtelse

Fängelse

Böter (genom dom eller strafföreläggande)
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2001

2006

2009

Figur 8. Antal lagföringsbeslut efter huvudpåföljderna fängelse, böter (genom dom
eller strafföreläggande) samt åtalsunderlåtelser, där narkotikabrottet varit huvudbrott, åren 2001, 2006 och 2009. Källa: Kriminalstatistiken.
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En femtedel (20 procent) av fängelsedomarna 2009 ledde till högst
två månaders fängelse och knappt hälften (45 procent) fick en strafftid
mellan två och tolv månader. En dryg tredjedel (35 procent) fick således ett fängelsestraff på över ett år. Mellan åren 2000 och 2011 har den
genomsnittliga utdömda fängelsetiden för narkotikabrott legat relativt stabilt och uppgick 2011 till ett år och fyra månader.
Ökningen av antalet fängelsedomar samt strafflängderna har gett
avtryck inom Kriminalvården. Av samtliga inskrivna vid ett givet tillfälle126 år 2011 hade nära en tredjedel narkotikabrott som huvudbrott.
Sedan år 2005 är narkotikabrott det vanligaste huvudbrottet bland nyintagna, till skillnad mot tidigare då tillgreppsbrotten utgjorde den
största enskilda kategorin.
Många som döms för narkotikabrott återfaller. Av dem som lagfördes för detta brott år 2005 hade 4 av 10 (42 procent) återigen lagförts
för narkotikabrott inom ett år. Efter tre år hade nära två tredjedelar (63
procent) återfallit i ny narkotikalagföring, jämfört med genomsnittet
på 41 procent vid samtliga brott. Ingen annan kategori av brott uppvisar en högre återfallsfrekvens än narkotikabrotten, vare sig vid ettårsuppföljningen eller vid den efter tre år.

Brottsförebyggande arbete och kriminalpolitik
Sedan länge är det övergripande målet för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (andt-politiken) ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade
av alkohol och ett minskat tobaksbruk. År 2008 flyttades ansvaret för
att genomföra de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna
från Alkoholkommittén och en narkotikasamordnare till Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. I samband med det skapades en särskild
samordningsfunktion i regeringskansliet – andt-sekretariatet – för att
samordna alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.
I april 2011 beslutade regeringen om en gemensam strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakpolitiken. I strategin anges sju
långsiktiga mål för arbetet i syfte att skapa ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskande medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och minskat tobaksbruk. Under vart och ett av de sju
långsiktiga målen anges ett antal prioriterade mål och konkreta insatser för att nå målen till och med den 31 december 2015. Enligt strategin
kommer tyngdpunkten ligga på fördjupad samverkan mellan polis,
skola, socialtjänst och näringsliv. Vidare nämns att Rikspolisstyrelsen
och Socialstyrelsen getts i uppdrag att initiera ett pilotprojekt med
sociala insatsgrupper som ska pågå under år 2012. Dessutom ska sam126

Den 1 oktober.
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verkansöverenskommelser mellan kommun och polis användas för att
utveckla det lokala förebyggande arbetet.
För att komma tillrätta med det ökande utbudet av icke reglerade
så kallade nätdroger infördes den 1 april 2011 en ändring i lag (2011:111)
om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser som ger polis och tull rätt att beslagta droger som ännu inte klassats som narkotika eller hälsofarlig vara, men kan misstänkas komma att användas i
missbrukssyfte. Efter yttranden från Folkhälsoinstitutet och Läkemedelsverket kan åklagare besluta att de beslagtagna drogerna ska förstöras. I samband med detta gavs också Statens folkhälsoinstitut en mer
aktiv roll för att snabbt identifiera och klassificera nya missbrukssubstanser. Ändringarna byggde på betänkandet Bättre kontroll av miss
bruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. (sou
2008:120), vilken presenterats av Narkotikautredningen.
Under 2011 och 2012 har Högsta domstolen, sedan ett praxisgrundande mål (nja 2011 sid. 357), tagit upp ett antal mål för prövning som
är relaterade till nyligen klassade syntetiska preparat och har i flera fall
meddelat kraftigt sänkta straff, dels för att tidigare farlighetsbedömningar omvärderats dels för att man ansåg att narkotikadomarna generellt i för hög grad fokuserat på preparattyp och mängd men för lite
på övriga omständigheter vid brotten. Högsta domstolen menar att
den övre delen av straffskalan kommit att utnyttjas allt för ofta men
att denna främst är avsedd för delaktighet i den organiserade och ofta
internationella delen av narkotikahandeln. Den nya praxisen innebär
att det jämfört med tidigare krävs att mer mängd, mer hänsynslöshet
och mer organiserad, helst internationell, brottslighet styrks för att ett
narkotikabrott ska bedömas som grovt. Justeringen av bedömningen
av vad som krävs för att narkotikabrott ska definieras som grovt innebär inte enbart att fängelsestraffen kan sänkas, utan även minskande
möjligheter för polisen att ta till tvångsåtgärder i utredningsarbetet,
till exempel användande av telefonavlyssning som kräver att brottet
är grovt.
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Sammanfattning
Detta kapitel behandlar rattfylleri under påverkan av alkohol
eller narkotika med fokus på perioden 2008–2011. De tillgängliga indikatorer som finns tyder på att det skett en viss minskning av rattfylleribrottsligheten under denna period. Det som
mest talar för att rattfylleriet har minskat är att den totala alkoholkonsumtionen har minskat under perioden. Tidigare studier
har påvisat ett samband mellan alkoholkonsumtion och rattfylleribrott. Även antalet rattfulla personbilsförare som omkommer i trafiken har minskat, och dessa utgör en allt mindre andel av samtliga omkomna personbilsförare. Vidare visar resultat
från Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät att allt färre anger att de
kört bil alkoholpåverkade.
Vad gäller rattfylleri under påverkan av narkotika är det svårare
att bedöma utvecklingen, eftersom det är ett mindre utforskat
område med färre tillgängliga indikatorer. En hypotes är dock
att denna typ av rattfylleri legat stabilt eftersom narkotikamissbruket i befolkningen varken tycks ha ökat eller minskat.
Antalet personer misstänkta för rattfylleri har ökat under
2000-talet. Anledningen till detta är troligen att polisen har ökat
antalet alkoholutandningsprover, vilket leder till upptäckten av
allt fler sådana brott. Av de misstänkta är ungefär en tiondel
kvinnor och denna andel har ökat något. Den största ökningen
har skett bland kvinnor i de yngre åldrarna (15–20 år). Den vanligaste påföljden vid rattfylleribrott är böter, antingen genom
strafföreläggande utfärdat av åklagare eller utdömt av domstol.
Det förebyggande arbetet mot rattfylleri bedrivs bland annat
genom Nollvisionen, ett ökat användande av alkolås, ökade befogenheter att göra utandningsprover samt tidigt stöd till personer som ertappas rattfulla.
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I Sverige finns en lång historia av engagemang i alkoholfrågor. Nykterhetsrörelsen har varit stark och har på olika sätt arbetat med frågorna,
vilket kan antas ha påverkat utformningen av lagstiftningen om rattfylleribrott och allmänhetens inställning till dessa (Brå 1995). Sverige
var också ett av de första länderna i världen att införa straff för rattfylleri, bara Norge var före.
Trafikbrott regleras i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott127, där 4 § och 4a § behandlar rattfylleribrottsligheten. Under
första hälften av 1990-talet genomfördes två omfattande reformer av
rattfyllerilagstiftningen (se prop. 1989/90:2; prop. 1993/94:44). Lagstiftningen som trädde i kraft 1990 innebar generellt sett tre förändringar
av rattfylleribrottet. För det första ändrades det som tidigare benämndes rattonykterhet respektive rattfylleri till att bli ett gradindelat brott
– rattfylleri och grovt rattfylleri. För det andra sänktes den nedre straffbarhetsgränsen från 0,5 till 0,2 promille. För det tredje ändrades bedömningen av brottets allvarlighetsgrad samt påföljdsvalet vid rattfylleri. I stället för att enbart se till promillenivån skulle domstolen,
precis som vid andra gradindelade brott, göra en samlad bedömning
av omständigheterna vid brottet.
Den andra ändringen av trafiknykterhetslagstiftningen trädde i
kraft 1994. Gränsvärdet för grovt rattfylleri sänktes från 1,5 till 1,0 promille och maximistraffet för grovt rattfylleri höjdes från ett till två års
fängelse. Det uttalades också att fängelsestraff skulle betraktas som
normalpåföljd vid grovt rattfylleri. Straffet för rattfylleri är i dagsläget
böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara grovt ska
gärningspersonen dömas till fängelse i högst två år. Den 1 juli 1999 infördes också en särskild angivelse under § 4 avseende förbud mot rattfylleri under påverkan av narkotika (prop. 1998/99:43).
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Inledning

Omfattning och utveckling
Eftersom den dolda brottsligheten är stor när det gäller rattfylleribrott
är det inte tillräckligt att enbart studera den anmälda brottsligheten
för att bedöma utvecklingen av den faktiska brottsligheten. I stället
måste man ta med alternativa datakällor och väga dessa emot varandra
när en bedömning av utvecklingen ska göras. I detta kapitel redovisas uppgifter från följande datakällor: kriminalstatistiken, resultat från
studier gjorda specifikt för att uppskatta rattfylleriets omfattning och
utveckling samt statistik över trafikolyckor, alkoholkonsumtionen och
narkotikamissbruket.

127

Ofta kallad trafikbrottslagen (TBL).
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Studier om rattfylleri
Trafikverket genomför årligen en enkätundersökning om trafiksäkerhet där bland annat frågor om egen rattfylleribrottslighet ingår.128 I
resultaten för år 2011 uppgav 4 procent av de tillfrågade att de under
de senaste tolv månaderna kört bil efter att ha druckit starkare alkoholdrycker än lättöl. En större andel, 18 procent, uppgav att de kört bil
på förmiddagen efter att de druckit mycket alkohol kvällen före (Trafikverket 2011). Sedan 1990-talet har andelen som svarade att de under
de senaste tolv månaderna kört bil efter att ha druckit starkare alkoholdryck än lättöl minskat. Det ska dock framhållas att svarsfrekvensen i studien var relativt låg, 54 procent, vilket gör resultaten osäkra.
Dessutom kan social önskvärdhet ha påverkat resultatet i form av underrapportering av egen rattfylleribrottslighet. Denna påverkan kan
också ha ökat över tid allt eftersom rattfylleri har betraktats som allt
allvarligare i samhället. Något som talar för att social önskvärdhet påverkat resultaten är att andelen som uppger att de åkt med i ett fordon
med en alkoholpåverkad förare inte uppvisar någon minskning under
samma period.
En annan studie som undersökt omfattningen av alkoholpåverkan i
trafik uppskattar att det begås 12 500 rattfylleribrott under påverkan av
alkohol per dag (ntf 2008129). Det skulle innebära ungefär 4,5 miljoner
rattfylleriresor per år. Denna skattning är inget exakt mått på rattfylleribrottslighetens omfattning och ska därmed tolkas med försiktighet.
Den visar dock att rattfylleribrott är betydligt mer omfattande än vad
den polisrapporterade brottsligheten visar.
Tillgången till uppgifter om omfattningen av drogpåverkade förare i trafiken är mer begränsad. Statens väg- och transportforskningsinstitut genomförde under perioden mars 2008–februari 2009 tester
av narkotika- och läkemedelspåverkan bland förare i trafiken i Södermanlands, Örebro och Östergötlands län. Resultaten visar att 0,4 procent av förarna påvisade spår av illegala droger (Forsman m.fl. 2011). En
liknande studie gällande alkoholpåverkan i trafiken som genomfördes
juni 2006–maj 2007 i samma region visade att 0,24 procent av förarna
var rattfulla (Forsman m.fl. 2007). Resultaten pekar på att drogpåverkan i trafiken är vanligare än alkoholpåverkan (alkoholkoncentration
≥ 0,2 ‰). Resultaten från studien är dock behäftade med relativt stor
osäkerhet och dessutom avgränsade till tre län, vilket gör att de bör
tolkas med försiktighet.
Trafiksäkerhetsenkäten är en årlig undersökning som genomförts sedan 1981.
Urvalet består av 8 400 individer i åldrarna 15–84 år. Frågorna om rattfylleri avser
dock enbart personer 18 år och äldre.
129
I NTF:s beräkning användes en skattning av andelen trafikarbete som utfördes
av rattfulla förare (Forsman m. fl. 2007) och antalet huvudresor som utfördes av
personbilsförare (SIKA 2007).
128
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Att alkoholkonsumtion i samband med motortrafik medför en ökad
risk för olyckor är i dag ett relativt okontroversiellt faktum. Sambandet
mellan alkoholkonsumtion och trafikolycksrisk är påvisad i en mängd
studier. Av de personbilsförare som dödades i singelolyckor år 2008
hade hälften alkohol i blodet (Vägverket 2009). Vidare påvisade 20
procent av de personbilförare som under år 2009 avlidit på grund av
trafikolyckor en blodalkoholhalt över 0,2 promille (Trafikverket 2012).
Utvecklingen av trafikolyckor är mot bakgrund av ovanstående viktiga informationskällor vid analyser av den faktiska rattfylleribrottsligheten. I figur 1 nedan redovisas statistik över alkoholpåverkade personbilsförare som omkommit i trafiken under åren 2000–2011.
I början av 2000-talet fram till 2003 ökade antalet omkomna, rattfulla personbilsförare. Efter 2003 är trenden däremot tydligt nedåtgående. Det finns dock flera tänkbara förklaringar till minskningen av
dödsolyckorna som inte har med rattfylleri att göra. En sådan förklaring är att trafiksäkerheten ökat generellt, till exempel genom successiva förbättringar av fordon och vägnät (Trafikverket 2012). Det blir
då intressant att undersöka hur stor andel av samtliga dödade personbilsförare som utgörs av rattfulla och hur denna andel har förändrats
över tid. Givet att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har samma effekt
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Figur 1. Antal alkoholpåverkade (alkohol < 0,2 promille) personbilsförare (vänster
y-axel) samt andelen alkoholpåverkade personbilsförare av alla omkomna personbilsförare (höger y-axel) åren 2000–2011. Källa: Trafikverket. *Exklusive suicid åren
2010–2011.
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på nyktra som på rattfulla förare så kan andelen rattfulla förare som
dödats i trafiken ge en viss indikation om hur rattfylleribrottsligheten
utvecklats. Under perioden 2000–2003 ökade andelen rattfulla förare
och 2003 var andelen 28 procent. Efter 2003 har andelen rattfulla förare minskat och 2011 var andelen 18 procent. En trolig förklaring till
detta är att andelen rattfylleriresor i relation till antalet nyktra resor
faktiskt har minskat.

Alkoholkonsumtion och missbruk av narkotika
Den totala alkoholkonsumtionen ökade mellan 2000 och 2004. År
2000 var den 8,4 liter per person (över 15 år) och år 2004 hade den
ökat till 10,5 liter. Sedan 2005 har alkoholkonsumtionen kontinuerligt
minskat fram till 2011 då den låg på 9,4 liter per person (sorad m.fl.
2012). Att det finns ett samband mellan den totala alkoholkonsumtionen och rattfylleri verkar rimligt. En minskad totalkonsumtion speglar bland annat en minskning i antalet dryckestillfällen, vilket i sin
tur torde leda till färre rattfylleribrott. Norström (1999) har visat att en
ökad alkoholkonsumtion i Sverige leder till en ökning av antalet rattfylleribrott och vice versa.
Utvecklingen av narkotikamissbruket går att bedöma med hjälp av
ett antal olika källor. Det finns indikatorer som mäter narkotikamissbruk bland elever i årskurs 9 och andra året på gymnasiet i form av
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Figur 2. Total alkoholkonsumtion i antal liter ren (100 procent) alkohol per invånare
15 år eller äldre åren 2000–2011. (Observera att uppräkningsfaktorerna för den
oregistrerade konsumtionen har reviderats och uppdaterats från 2009, vilket är
anledningen till att tidsserien är bruten i två.) Källa: SoRAD m.fl. 2012.
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självdeklarationsundersökningar. Statens folkhälsoinstituts (fhi) Nationella folkhälsoenkäten är en annan indikator. Socialstyrelsen har
också gjort skattningar av utvecklingen av det tunga missbruket utifrån slutenvårdsstatistik och den narkotikarelaterade dödligheten belyses i dödsorsaksstatistiken. När alla dessa källor vägs samman framträder en bild av att narkotikamissbruket i befolkningen har legat
relativt stabilt under 2000-talet. Däremot visar uppskttningarna att antalet tunga missbrukare och den narkotikarelaterade dödligheten ökat
något (se kapitlet om Narkotikabrott). Använder man resonemanget
ovan om att missbruksutvecklingen generellt ger avtryck i antalet drograttfyllerister innebär detta att antalet drograttfyllor bör ha legat stabilt under de senaste åren.

Anmälda brott
Under perioden 2008–2011 anmäldes i genomsnitt omkring 30 100
rattfylleribrott per år. I relation till folkmängden motsvarar det ungefär 320 anmälda brott per 100 000 invånare. Av de anmälda brotten
avsåg 59 procent (cirka 17 700 brott per år) rattfylleri under påverkan
av alkohol och resterande 41 procent (cirka 12 400 brott per år) avsåg
rattfylleri under påverkan av droger.
Under 2011 anmäldes omkring 29 600 rattfylleribrott. Mellan åren
2008 och 2011 har antalet anmälda rattfylleribrott minskat med cirka
1 500 brott. Minskningen är ett avbrott på en längre uppåtgående trend
som pågått sedan slutet av 1990-talet (se figur 3) och förklaras av en
minskning av antalet av polisen utförda alkoholutandningsprov (se figur 4). Om de anmälda rattfylleribrotten delas upp utifrån om de avser
påverkan av alkohol (inklusive fall där föraren varit påverkad av både
alkohol och narkotika) eller påverkan av enbart narkotika så har antalet rattfylleribrott som avser alkoholpåverkan minskat med knappt
1 870 brott (10 procent) medan antalet rattfylleribrott som avser påverkan av enbart narkotika ökat med knappt 390 brott (3 procent) sedan
2008.
Mellan åren 1998 och 2008 ökade antalet anmälda rattfylleribrott
från 12 100 till 31 100. Den kraftiga ökningen kan delvis förklaras av ny
lagstiftning, där rattfylleribrottet utvidgades till att även inkludera
rattfylleri under påverkan av narkotika. Sedan 2000, det första helåret
med den nya lagstiftningen, till 2011 har antalet drograttfylleribrott
ökat med 232 procent. Motsvarande ökning för alkoholrattfylleri är
70 procent.
Möjligheten att bedöma den faktiska nivån och utvecklingen av
rattfylleribrottsligheten utifrån kriminalstatistiken är begränsad. Det
beror på två faktorer. För det första är som nämnts den dolda rattfylleribrottsligheten stor i relation till den registrerade anmälda brottsligheten. För det andra är inte relationen mellan den dolda och den anbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Antalet anmälda rattfylleribrott inklusive drograttfylleri
Antalet anmälda drograttfylleribrott

35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1975

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

Figur 3. Det totala antalet anmälda rattfylleribrott (inklusive drograttfylleribrott)
åren 1975–2011 samt antalet drograttfylleribrott åren 1998–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 4. Antalet alkoholutandningsprov tagna av polisen åren 2000–2011.
Källa: Polisen.130
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Siffrorna för år 2000–2009 samt 2011 är tagna ur Polisens årsredovisning
för respektive år. Uppgifter för 2010 har kommunicerats muntligt av Rikspolisstyrelsen.
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mälda rattfylleribrottsligheten konstant utan kan förändras över tid.
Detta beror i sin tur på att rattfylleribrott i stor utsträckning upptäcks
av polisen och påverkas av polisens insatser mot rattfylleri. Likaså är
regionala jämförelser svåra att göra eftersom de inte speglar faktiska
geografiska skillnader utan snarare speglar olikheter i polismyndigheternas kontrollinsatser.
Den dolda rattfylleribrottslighetens storlek i relation till den anmälda har under 2000-talet påverkats av framförallt följande två förändringar i den polisiära kontrollverksamheten. För det första har antalet
av polisen utförda alkoholutandningsprov mer än fördubblats från 1,1
miljoner år 2000 till 2,6 miljoner år 2008. Sedan 2008 har antalet alkoholutandningsprov, liksom antalet anmälda rattfylleribrott, åter minskat (se figur 4). Å andra sidan har träffprocenten, det vill säga andelen
alkoholutandningsprov som är positiva, minskat. Forskare har lyft att
den minskande träffprocenten kan förklaras av att polisens operativa
arbete främst styrs av kvantitativa mål där antalet utförda alkoholutandningsprov är centralt (Woxblom m.fl. 2008). Kontrollerna skulle
därför främst vara koncentrerade till tidpunkter och platser där det är
möjligt att genomföra störst antal alkoholutandningsprov, men där
sannolikheten att träffa på en rattfyllerist är lägre. De mer slumpmässigt utspridda kontrollerna kan dock också vara ett strategiskt sätt att
öka den upplevda upptäcktsrisken bland den stora majoriteten trafikanter, som mer sällan rör sig i trafiken på tider och platser där träffsäkerheten är hög.
Polisen har utbildat allt fler poliser i yttre tjänst i att känna igen
tydliga tecken på drogpåverkan, vilket bidragit till att fler drogtester
utförs. Av de drogtester som gjordes år 2011 uppvisade 76 procent spår
av narkotika eller läkemedel (Rikspolisstyrelsen 2012).
Det är dock viktigt att ha i åtanke att det bara är en del av den anmälda brottsligheten som påverkas när polisen ändrar praxis för trafikkontroller. De fall av rattfylleri och drograttfylleri som upptäcks genom trafikolyckor, att föraren påvisar ett avvikande körbeteende och
tips från allmänheten påverkas i betydligt mindre grad.

Den faktiska omfattningen och utvecklingen?
Flera av ovanstående indikatorer tyder på att det skett en viss minskning av alkoholrattfylleriet under åren 2008–2011. Det som mest talar
för detta är att den totala alkoholkonsumtionen har minskat under
perioden. När alkoholkonsumtionen går ner kan man utifrån detta
förvänta en minskning av rattfylleribrotten. Även antalet och andelen
omkomna personbilsförare som varit alkoholpåverkade har minskat
under perioden. Vidare visar resultat från Trafikverkets trafiksäkerhetsenkät att allt färre anger att de själva kört bil alkoholpåverkade. Även i
Trafikverkets uppföljning av trafiksäkerhetsmålen är bedömningen att
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det skett en positiv utveckling av rattfylleriet sedan 2007 med en större
andel nyktra förare i trafiken (Trafikverket 2012). Utifrån ovanstående
är det rimligt att anta att det skett en minskning av rattfylleri under
påverkan av alkohol sedan 2007.
När det gäller rattfylleri under påverkan av narkotika är det svårare
att uttala sig om utvecklingen eftersom det är ett betydligt mindre utforskat område. Lagstiftningen som gäller drograttfylleri är dessutom
relativt ny. En hypotes är dock att utvecklingen legat relativt stabilt
eftersom det uppgivna missbruket i befolkningen varit oförändrat under 2000-talet.

Gärningspersoner
Misstänkta personer
Antalet personer misstänkta för rattfylleri har ökat under 2000-talet
och då särskilt andelen kvinnor, som ökade fram till 2009. Därefter
har andelen kvinnor minskat något. Bland kvinnorna är det särskilt de
yngre (15–20 år) som, i relation till sin andel i befolkningen, misstänkts
i större utsträckning. Förändringarna har dock varit små.
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Figur 5. Antal misstänkta män (vänster y-axel) respektive kvinnor (höger y-axel) per
100 000 invånare 15 år eller äldre, åren 2000–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Under 2008–2011 misstänktes i genomsnitt omkring 19 600 personer per år för rattfylleribrott. Av dessa var 28 procent (cirka 5 480 per
år) misstänkta för drograttfylleri. Av de 19 600 personer som misstänktes för rattfylleribrott var cirka 2 120, eller 11 procent, kvinnor. Antalet
kvinnor som misstänkts för rattfylleribrott uppvisar i stort sett samma
utvecklingsmönster som antalet misstänkta män (se figur 5).

Återfall
Rattfyllerister tenderar att ha en högre alkoholkonsumtion än befolkningen i allmänhet och andelen alkoholister eller alkoholproblematiker är större bland rattfyllerister än bland allmänheten (Brå 1998).
Eftersom en stor del av rattfylleribrotten hänger samman med ett alkoholberoende är det rimligt att anta att gärningspersonerna återfaller ofta. Tidigare studier om återfall i rattfylleri visar att omkring 20
procent av dem som lagförs blir lagförda på nytt inom fem år (Brå
1998).
Att ofta återfalla i ett visst beteende betyder emellertid inte nödvändigtvis att man anmäls ofta, även om risken att upptäckas ökar.
Återfall i brott mäts dessutom ofta genom brott som konstateras av
en lagföring, det vill säga åtalsunderlåtelse, strafföreläggande eller
dom. Sammantaget innebär detta att uppgifter om återfall därför är
minimiskattningar. Detta gäller i synnerhet rattfylleri där, som tidigare
nämnts, upptäcktsrisken är mycket liten.

Hanteringen i rättsväsendet
Under åren 2008–2011 har det skett relativt små förändringar i påföljdsstrukturen för rattfylleri. Andelen fängelsedomar har minskat
från 20 procent 2008 till 18 procent 2011, samtidigt har andelen böter
ökat från 13 till 15 procent.
Under perioden lagfördes i genomsnitt 8 190 personer per år för rattfylleri under påverkan av alkohol eller narkotika och 4 870 personer
för grovt rattfylleri131 (avser endast huvudbrott). Den vanligaste påföljden vid rattfylleribrott var strafföreläggande (74 procent), det vill
säga böter utfärdade av åklagare. Den näst vanligaste, 22 procent, var
böter utfärdade av domstol. När det gäller de grova brotten är påföljdsstrukturen helt annorlunda. Den vanligaste påföljden för grovt rattfylleri under år 2008–2011 var fängelse (50 procent). Den genomsnittliga
strafftiden var två månader. Andra vanliga påföljder var villkorlig dom
(till övervägande del i kombination med samhällstjänst) och skyddstillsyn (24 respektive 23 procent). Fördelningen av påföljderna för rattfylleri och grovt rattfylleri återges i tabell 1.
131

Grovt rattfylleri avser rattfylleri under påverkan av både alkohol och narkotika.
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Tabell 1. Påföljdsstruktur för personer lagförda för rattfylleri eller grovt rattfylleri
som huvudbrott, i genomsnitt per år, 2008–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
Rattfylleri

Domar totalt

Grovt rattfylleri

Totalt

Antal

Andel
(%)

Antal

Andel
(%)

Antal

Andel
(%)

1 899

23,2

4 843

99,5

6 742

51,6

11

0,1

2 454

50,4

2 465

18,9

Av dessa:
Fängelse
Rättspsykiatrisk vård
Skyddstillsyn
Villkorlig dom
Ungdomsvård/tjänst
Böter
Övriga domar
Strafförelägganden
Åtalsunderlåtelse
Totalt

0

-

2

0,0

2

0,0

22

0,3

1 106

22,7

1 128

8,6

6

0,1

1 165

23,9

1 171

9,0

39

0,5

38

0,8

77

0,6

1 798

21,9

12

0,2

1 810

13,9

22

0,3

67

1,4

89

0,7

6 040

73,7

2

0,0

6 042

46,3

254

3,1

25

0,5

279

2,1

8 193

100

4 870

100

13 063

100

Brottsförebyggande åtgärder och kriminalpolitik
Efter det att Nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade i trafiken minskat. Nollvisionen utgör en viktig del i förebyggandet av rattfylleri eftersom en betydande andel av dem som dör i trafiken är påverkade. Det långsiktiga målet för visionen är att ingen ska dödas eller
skadas allvarligt till följd av trafikolyckor. Åren 2006–2008 dödades 438
personer (exklusive sjukdomsfall) i trafiken per år, vilket kan jämföras
med 541 dödade (inklusive sjukdomsfall, cirka 20 fall per år) år 1997
när Nollvisionen beslutades i riksdagen. Den nuvarande målsättningen är en halvering till 220 dödade år 2020. Enligt preliminära uppgifter dödades i genomsnitt 339 personer per år i trafiken 2008–2011.
Ett flertal myndigheter, företag och organisationer är involverade
i det nationella arbetet med att öka trafiksäkerheten, som bland annat ska uppnås genom förhöjd trafiknykterhet. Att minska alkoholkonsumtionen kan te sig som en svår uppgift, inte minst därför att
alkoholen blivit mer tillgänglig. Dels har antalet utskänkningsställen
med längre öppettider ökat, dels får man numera föra in mer alkohol
från utlandet. Tidigare i kapitlet har det dock framgått att den ökande
alkoholkonsumtionen har avstannat och vänt nedåt de senaste åren
(sorad m.fl. 2012). Som ett led i den nationella planen för att förebygga alkoholskador tillsatte regeringen år 2003 Rattfylleriutredningen
(prop. 2000/01:20). Särskilt prioriterat i denna plan är trafiknykterhet
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och förstärkta insatser för att minska de alkoholrelaterade olyckorna
i trafiken. Genom detta ska också antalet rattfylleribrott minskas. I januari år 2006 presenterades delbetänkandet Rattfylleri och sjöfylleri
(sou 2006:12) av utredningen. Utredningen hade också i uppdrag att
utvärdera vilka effekter de tidigare lagstiftningsreformerna under åren
1990 och 1994 haft på rattfylleribrottsligheten. De konstaterar att lagstiftningsreformerna bidrog till att rattfylleribrottsligheten sannolikt
minskade under 1990-talet och att detta i sin tur bör ha lett till en ökad
trafiksäkerhet. Som ett resultat av utredningen har tjänstemän inom
Tullverket och Kustbevakningen sedan 2008 möjlighet att ingripa mot
rattfylleri genom att kunna ta alkoholutandningsprov.
I Alkolåsutredningens slutbetänkande (sou 2006:72) utreds möjligheterna att införa ett krav på alkolås eller andra tekniska system som
försvårar rattfylleri i alla nya bilar som är registrerade i Sverige år 2012.
Brå påpekade i sitt remissvar till Alkolåsutredningen (Brå 2006) att det
finns stora problem med tekniken vad gäller alkolås och att det får anses tveksamt om detta går att åtgärda till år 2012. I övrigt ses positivt på
förslagen och bedömningen görs att det med största sannolikhet skulle innebära stora förändringar för rattfylleribrottsligheten och återfall
i dessa brott. Ett av utredningens förslag trädde i kraft 1 januari 2012.
Då infördes ett permanent system där den som ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med
alkolåsvillkor istället för att vara utan körkort.132 Transportstyrelsen
menar att vissa fordons- eller användarkategorier i framtiden skulle
kunna omfattas av krav på alkolås. Många företag har låtit installera
alkolås i sina fordon för att kvalitetssäkra sina transporter, exempelvis
taxibolag, transportfirmor och kommuner. I slutet av år 2011 fanns i
Sverige cirka 85 000 alkolås installerade i fordon (Gottberg 2012).
Polisens slumpmässiga utandningsprover antas ha en preventiv påverkan på rattfylleribrottsligheten. Enligt studier har det framgått att
personer med erfarenhet av utandningsprov också anser att det finns
en större risk att bli upptäckt jämfört med dem som inte blivit utsatta
för proverna (Törnros 1995). Till och med de som känner en person
som blivit testad upplever en större risk att bli upptäckt. Sett till hela
2000-talet har polisens slumpmässiga utandningsprover fördubblats,
vilket kan sägas ha en förebyggande effekt i och med att den upplevda
upptäcktsrisken ökar. I en explorativ studie (Woxblom m.fl. 2008) om
polisens sätt att genomföra och redovisa alkoholutandningsprov konstaterar man att övervakningen i större utsträckning borde baseras på
olycksstatistik. Man menar också att det krävs mer planering för att
utandningsproven ska kunna utföras slumpmässigt med avseende på
Se Transportstyrelsens författningssamling, TSFS, 2011:71.
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tid på dygnet, olycksrisk och avvägningar mellan brottförebyggande
och brottsbekämpande. Polisens samarbete med andra aktörer inom
området lyfts också fram som särskilt viktigt.
Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (smadit) är en samverkan som har till syfte att minska antalet alkohol- eller drogpåverkade förare i trafiken. Det är en vidareutveckling av Skelleftemodellen som utvecklades i slutet av 1990-talet (smadit 2012) och går ut på
att erbjuda vård snabbt, helst inom 24 timmar till den som ertappas
rattfull. Chansen att den misstänkta accepterar erbjudandet är nämligen som störst direkt efter ertappandet. smadit verkar över hela landet och involverar Trafikverket, Polisen, Kustbevakningen, Tullverket,
Kommunerna, Landstingen, Transportstyrelsen och Kriminalvården/
Frivården.
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VÅLD MOT NÄRSTÅENDE
Annika Eriksson, Klara Hradilova Selin och Olle Westlund

Sammanfattning
I detta kapitel beskrivs omfattningen och utvecklingen av våld
mot närstående under 2000-talet. Såväl våld mot kvinnor som
våld mot män samt likheter och skillnader i utsattheten mellan
könen diskuteras. Även övergripande förändringar vad gäller
våld mot närstående belyses. Det gäller exempelvis anmälningsbenägenhet och erfarenheter av möten med polis och rättsväsendet. Det är aspekter som på olika sätt kan sägas utgöra indikatorer på förändringar i samhällets bemötande och hantering
av våld i nära relation. I denna del fokuseras det något tydligare
på våld mot kvinnor i nära relationer.
Resultaten ger en samstämmig och till stora delar positiv bild
av utvecklingen. Våldet mot närstående ligger på en stabil nivå
enligt uppgifter om självrapporterad utsatthet. Antalet anmälningar om våld har däremot ökat kontinuerligt under hela
2000-talet. Enligt Brås Nationella trygghetsundersökning133
(ntu) är det anmälningsbenägenheten vid våld mot närstående
som ökar, snarare än det faktiska våldet. Förtroendet för polisen
bland samtliga tillfrågade i ntu, men i synnerhet bland kvinnor
och män utsatta för våld mot närstående, har också ökat. De
som anmält våldet till polisen uppger också i högre grad än tidigare att de haft positiva erfarenheter av polisen. Samtidigt har
andelen utsatta som rapporterar att de haft behov av stöd som
inte fanns att tillgå minskat.
Resultaten tyder på att de omfattande satsningar som på senare
år ägnats åt att bekämpa våld mot kvinnor har gett vissa resultat. Även våld mot män har börjat uppmärksammas och ntu
visar att en allt större andel män som utsätts för våld mot närstående har ett högt förtroende för polisen. Samtidigt finns det
utsatta för våld mot närstående som uppger att de inte anmält
med hänvisning till bristande förtroende för polis och rättsväsendet liksom utsatta som saknat stöd och hjälp som inte funnits att tillgå. Det är önskvärt att förtroendet för polisen och
133
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För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
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Våld i nära relationer är ett angeläget och mångfasetterat samhällsproblem, som berör flera aktörer. Sedan ett antal år har detta våld uppmärksammats allt mer i den samhälleliga debatten och en mängd
åtgärder har vidtagits. En milstolpe i arbetet i sammanhanget är Kvinnovåldskommissionens betänkande Kvinnofrid (sou 1995:60) och den
därpå följande Kvinnofridspropositionen (prop. 1997/98:55). Dessa utgör startpunken för ett samlat arbete i Sverige som sträcker sig över
flera olika samhällssektorer: rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och
sjukvården, frivilligrörelsen med mera. Även lagstiftningen påverkades i och med ovan nämnda arbeten. I brottsbalken infördes lagen
om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning år 1998. En
särskild paragraf (då 8 a § socialtjänstlagen (1980:620) och nu 5 kap. 11
§ socialtjänstlagen (2001:453)) infördes i socialtjänstlagen som explicit
framhåller socialnämndens ansvar för att bistå våldsutsatta kvinnor.134
Insatserna har framförallt fokuserat på mäns våld mot kvinnor i nära re
lationer, det vill säga då kvinnor blir utsatta för våld av en man de lever
eller har levt tillsammans med. Med tiden har dock våld i nära relation kommit att omfatta flera typer av relationer och särskilda grupper
lyfts i olika sammanhang fram: våld i samkönade relationer, våld mot
män, hedersrelaterat våld, våld mot kvinnor med missbruksproblematik, våld mot kvinnor med funktionshinder och så vidare. I olika sammanhang används också begreppet våld mot närstående.135
I detta fördjupningskapitel redovisas resultat från den Nationella
trygghetsundersökningen (ntu) och den officiella kriminalstatistiken
om våld mot närstående. Ett primärt syfte är att beskriva omfattningen
av detta våld och utvecklingen över tid, framförallt under perioden
2000–2011. I denna del beskrivs såväl våld mot kvinnor som våld mot
män och likheter och skillnader i utsattheten mellan könen diskute-
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rättsväsendet som helhet förstärks ytterligare och att behoven
av stöd och hjälp i högre grad kan tillgodoses. Det ökar också
chanserna till att utsatta medverkar aktivt i den följande rättsprocessen. Därigenom kan rättssäkerheten och effektiviteten
inom rättsväsendet höjas.

Bestämmelsen har skrivits om ett antal gånger, och omfattar nu även brottsoffer
generellt samt barn som bevittnar våld i hemmet.
135
Begreppet närstående används bland annat i ett antal författningar, exempelvis
i rättegångsbalken, konkurslagen, föräldrabalken och sekretesslagen. I brottsbalken förekommer begreppet närstående på ett ställe, i bestämmelsen om grov
fridskränkning (BrB 4 kap. 4 a § 1 stycket).
134
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ras. Ett annat syfte är att med utgångspunkt i datakällorna spåra några
relevanta övergripande förändringar under samma tidsperiod. Det gäller exempelvis anmälningsbenägenheten och de utsattas erfarenheter
av möten med polis och rättsväsendet. Det är aspekter som på olika
sätt kan sägas utgöra indikatorer på förändringar i samhällets bemötande och hantering av våld i nära relation. I denna del fokuseras det
något tydligare på kvinnors utsatthet, jämfört med mäns. Det beror på
att våld mot närstående män är ett mindre undersökt fenomen. I anslutning till redovisningen av resultaten reflekteras det också om hur
de olika empiriska materialen förhåller sig till varandra och i relation
till det som mäts.

Vilka uppgifter angående våld mot närstående finns i NTU
och kriminalstatistiken?
Hur våld mot närstående benämns, vad de ovan beskrivna begreppen
innefattar och hur de uppfattas, vilka begrepp som används av vem
och i vilka situationer är en intressant och relevant fråga i sig och som
förtjänar en egen studie. I det här kapitlet berörs denna begreppsfråga
mer kortfattat, då begreppen synliggörs på olika sätt i de empiriska
material som används.
ntu har genomförts varje år sedan 2005. I undersökningen telefonintervjuas ett stort antal personer om sin utsatthet för brott, trygghet
och förtroende för rättsväsendet. Bland annat efterfrågas erfarenheter
av att ha blivit utsatt för olika typer av våld. De som uppger att de
under det senaste kalenderåret blivit utsatta får också frågan om gärningspersonen var helt okänd, bekant eller närstående. Det är intervjupersonen som här själv definierar vad som ingår i begreppet närstående. I de fall den intervjuade uppger att gärningspersonen är en
närstående eller en nära bekant, ställs ytterligare följdfrågor om vem
personen var, exempelvis en partner eller en familjemedlem. Utsatthet
av partner eller före detta partner är vad som i olika kontext ofta refereras till som relationsvåld eller våld i nära relation.
I den officiella kriminalstatistiken finns uppgifter om hur många
brott som anmäls, hur många personer som misstänks och hur många
ärenden som klaras upp. I det här sammanhanget är det några typer av
brott som är särskilt relevanta.
Dels finns det uppgifter om grov fridskränkning och grov kvinno
fridskränkning.136 I brottsbalken är det endast i anslutning till dessa
som begreppet närstående förekommer. Det är således endast för dessa
136
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Det som skiljer grov kvinnofridskränkning från grov fridskränkning är att målsäganden måste vara en kvinna och att målsäganden och den misstänkte någon
gång varit gifta eller någon gång bott ihop under äktenskapslika förhållanden.
Sett till vilka gärningar som ingår i brottstyperna och vilka påföljder som kan bli
aktuella finns inga skillnader (se vidare prop. 1997/98:55).
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två brottstyper man utifrån själva brottet kan få information om denna typ av våld.
Det finns också uppgifter om misshandel mot kvinna respektive mot
man. Dessa brott delas vidare in i fyra olika kategorier när polisen registrerar dem: huruvida offret var bekant eller obekant med gärningspersonen och huruvida misshandeln ägde rum inomhus eller utomhus. Kategorin »misshandel inomhus mot kvinna av bekant« har länge
använts för att få en bild av just våld mot kvinnor i nära relation, även
om kategorin i såväl teorin som i praktiken kan innefatta våld av personer som kvinnan inte har en nära relation till.
Sedan 2008 finns det även särskilda brottskoder för misshandel i
nära relation för både kvinnor och män. Definitionen är att offret och
gärningspersonen är eller har varit gifta eller sammanboende under
äktenskapsliknande förhållanden eller, utan att bo tillsammans, har
gemensamma barn. Dessa uppgifter redovisades på helårsbasis i kriminalstatistiken för första gången år 2009. En genomgång som gjorts på
Brå där anmälningar om misshandel mot bekant och mot närstående
granskats uppdelat på kön visar dock att det finns brister i hur polisen
använder de olika brottskoderna. Grunden till dessa felregistreringar
kan spåras till en mer extensiv tolkning än vad definitionen avser (Brå
2012c).
De ovan beskrivna brottskoderna och frågeställningarna i ntu utgör
i detta sammanhang operationaliseringar av våld i nära relation för att
få ett grepp om dess omfattning och utveckling. Däremot är dessa beskrivningar knappast en helt korrekt och fullödig beskrivning av det
våld som kvinnor och män utsätts för. Den verklighet förmår dessa
datakällor inte fånga.

Utsattheten i empirin
Nedan redovisas uppgifter från ntu och kriminalstatistiken. Vad gäller
ntu fokuseras här för det första på antalet personer som uppgett att de
blivit utsatta för våld mot närstående. Här redovisas ett sammanfattat
mått, där misshandel, sexuellt våld, hot och trakasserier ingår. Även
utvecklingen sedan 2005 beskrivs utifrån detta material. Med hjälp av
följdfrågor i ntu beskrivs för det andra även ytterligare några aspekter.
Det gäller bland annat om våldet är anmält, hur de som anmält upplevde sin kontakt med polisen och i förekommande fall skälen till att
inte anmäla. Här ingår också en redovisning av svar kring vilka behov
av stöd de haft i samband med brottet.
Den officiella kriminalstatistiken används för att belysa antalet anmälda brott som gäller våld i nära relation enligt tidigare beskrivning
av olika brottskoder. Även utvecklingen av den anmälda misshandeln
under det senaste decenniet lyfts fram.
Förutom dessa två empiriska material redovisas också vissa uppbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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gifter från de frivilligorganisationer som möter personer (framförallt
kvinnor) som utsatts: Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
(skr), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
(Roks), Brottsofferjourernas Riksförbund (boj) samt ett par nedslag
i kommunala Kriscentrum för kvinnors verksamhet. Dessa uppgifter
kan användas för att komplettera bilden av förändringar i utsattheten.
Det råder samstämmighet kring att frågeundersökningar likt ntu är
en mer pålitlig datakälla än kriminalstatistik, framförallt vid studier
av omfattning och utveckling av brott med stort mörkertal, vilket är
fallet vid exempelvis våld mot närstående. Frågeundersökningar om
brott har dock sina begränsningar. Intervjupersoner kan exempelvis
inte alltid förväntas svara sanningsenligt på känsliga frågor. De mest
utsatta deltar dessutom mer sällan i intervjuer. Givet att dessa felkällor är konstanta över tid är dock självrapporterad utsatthet en relativt
stabil källa för att studera utvecklingen. Kriminalstatistiken å sin sida
fångar upp de grövre våldshändelserna men inte de lindrigare där anmälningsbenägenheten är mindre. Utöver förändringar i befolkningens benägenhet att anmäla brott påverkas kriminalstatistiken av faktorer som lagändringar och rättsväsendets registreringsrutiner i stort.
Anmälda brott respektive självrapporterad utsatthet är därmed olika
typer av källor som i stor utsträckning kompletterar varandra.

Utsatthet för våld mot närstående enligt NTU
Enligt den senaste omgången av ntu (Brå 2012a), som mäter utsattheten år 2011, har 1,3 procent av kvinnorna varit utsatta för våld mot närstående. Motsvarande siffra för männen är 0,5 procent. Som våld definieras här misshandel, sexuellt våld, hot och trakasserier – det vill säga
både fysiskt och psykiskt våld. När ingen hänsyn tas till relationen till
gärningspersonen, uppger i stort sett lika många kvinnor som män att
de blivit utsatta (figur 1 och 2). Andelen kvinnor utsatta för våld mot
närstående är dock cirka tre gånger så stor (mellan 1,1 och 1,5 procent)
jämfört med andelen män (0,2–0,5 procent). Det är sannolikt en underskattning som delvis kan relateras till att ntu fångar upp ett begränsat spektrum av våldsamma handlingar.137 Det är troligt att lindrigare
våld som hot eller knuffar, kanske även en örfil av en närstående, inte
alltid rapporteras i undersökningen på grund av att dessa händelser
inte uppfattas som tillräckligt allvarliga (Brå 2009). Studier visar också
att mäns våld mot kvinnor i nära relation oftare är grövre och uppre-
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Frågan om misshandel lyder: »Slog, sparkade eller utsatte någon dig för någon
annan typ av fysiskt våld, så att du skadades eller så att det gjorde ont under förra
året?«
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Figur 1. Andelen kvinnor utsatta för misshandel, sexuellt våld, hot eller trakasserier, åren 2005–2011. Procent. Källa: NTU.
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Figur 2. Andelen män utsatta för misshandel, sexuellt våld, hot eller trakasserier,
åren 2005–2011. Procent. Källa: NTU.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

253

Fördjupning · Våld mot närstående

pat än det våld som män utsätts för av kvinnor i nära relation (se till
exempel Brå 2009; Socialstyrelsen 2009).
ntu visar samtidigt på en minskning i den totala utsattheten för
våld under de senaste åren. Denna utveckling kan främst förklaras av
en minskning i andelen personer, i synnerhet män, som uppger sig
ha blivit trakasserade. Beträffande våld mot närstående är de faktiska
nivåerna visserligen mycket låga men förefaller vara stabila över tid.
Som figur 1 och 2 visar utgör våld mot närstående en liten andel av
allt våld som kvinnor och män uppger att de utsatts för. I de flesta fall
är förövaren en bekant eller en för den utsatte helt okänd person. Våld
mot närstående respektive relationsvåld är det minst vanliga men underrapporteras troligen i störst utsträckning och de redovisade nivåerna är därmed förmodligen en underskattning av hur många som utsätts för denna typ av våld. Särskilt bland män kan underskattningen
vara omfattande (Brå 2009). Samtidigt tyder mycket på att kvinnor oftare än vad som vanligtvis uppmärksammas utsätts för annat våld, inte
sällan i samband med sitt yrkesutövande. Yrkesrelaterat våld är också
den typen av våld mot kvinnor som förefaller öka mest under 2000-talet (se vidare kapitlet om Misshandel samt Brå 2008a; Wikman 2012).
Det framgår vidare av figur 1 och 2 att relationsvåld, det vill säga våld
av före detta eller nuvarande partner, står för den absoluta majoriteten
av det som de intervjuade refererar till som våld mot närstående (vad
som menas med »närstående« specificeras inte närmare i samband
med frågan, som tidigare nämnts). Överlappningen är särskilt påtaglig
bland män, det vill säga de män som uppger sig ha blivit utsatta för
våld mot närstående har nästan alltid blivit det av sin nuvarande eller
före detta partner. Även bland kvinnor kan man, med utgångspunkt i
denna analys, i stort sett sätta ett likhetstecken mellan våld mot närstående och relationsvåld. Cirka en tiondel av kvinnorna har uppgett någon annan än partner som förövaren (en annan familjemedlem eller
nära vän).138 På grund av att skillnaden i utsatthet för våld mot närstående respektive relationsvåld är mycket liten i ntu kommer analysen
fortsättningsvis att koncentrera sig på våld mot närstående och i det
här sammanhanget vara liktydigt med relationsvåld.
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De som i NTU svarade »ja« på screeningfrågorna angående utsatthet för olika
typer av brott fick sedan besvara ett uppföljningsformulär där de skulle beskriva
upp till tre händelser per brottstyp, bland annat avseende relation till gärningspersonen. Det innebär att »utsatta för våld mot närstående« och »utsatta för relationsvåld« inte är två ömsesidigt uteslutande kategorier utan det kan förekomma
personer som blivit utsatta för både våld av partner och, i en annan händelse,
för våld av en annan närstående. Dessa personer räknas i så fall som utsatta för
relationsvåld.
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När det gäller statistiken över anmälda våldsbrott har, som tidigare
nämnts, misshandel inomhus, bekant med offret länge varit den kategori
som använts som den närmaste indikatorn på våld mot närstående.
Sedan 2009 finns dock en särskild brottskod för misshandel mot personer 18 år eller äldre, inomhus, bekant med offret i nära relation, där
nära relation specificeras till att förövaren ska vara en nuvarande eller
tidigare partner.139
I figur 3 och 4 samt i tabell 1 visas förändringar i antalet anmälda
misshandelsbrott mot kvinnor respektive män totalt sett i jämförelse med de aktuella underkategorierna. Antalet anmälningar har ökat
mer eller mindre kontinuerligt under hela 2000-talet, oavsett typ av
våld. Det är som synes fler anmälningar rörande misshandel mot en
man än mot en kvinna som rapporteras till polisen. Samtidigt utgör
just misshandel inomhus av bekant en betydligt högre andel av allt
anmält våld mot kvinnor (cirka 60 procent jämfört med en femtedel
bland män). Antalsmässigt är det dubbelt så många anmälningar av
misshandel inomhus av bekant som riktar sig mot en kvinna.

Fördjupning

Anmälda fall av våld i nära relationer
Allt fler anmälningar om relationsvåld mot kvinnor

Tabell 1. Antal anmälningar av misshandel mot man respektive kvinna 18 år eller
äldre, efter relation till förövaren, åren 2009–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
2009

2010

2011

n

%

n

%

n

%

Mot kvinna 18 år
eller äldre, totalt

26 261

100

27 312

100

27 972

100

Inomhus, bekant
med offret

15 183

58

16 330

60

16 695

60

Inomhus, bekant i
nära relation

11 605

44

12 422

45

12 471

45

Mot man 18 år eller
äldre, totalt

40 910

100

41 317

100

42 433

100

Inomhus, bekant
med offret

7 267

18

8 149

20

8 595

20

Inomhus, bekant i
nära relation

2 879

7

3 170

8

3 373

8
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Som tidigare nämnts finns dock vissa brister i kvaliteten som gör att brottskoden
lämpar sig mindre väl för att beskriva omfattningen, och mer väl för att beskriva
utvecklingen.
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Figur 3. Antal anmälningar av misshandel mot man, 18 år eller äldre, efter relation
till förövaren, åren 2000–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 4. Antal anmälningar av misshandel mot kvinna, 18 år eller äldre, efter relation
till förövaren, åren 2000–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Brottstypen grov kvinnofridskränkning syftar till att särskilt synliggöra och rättsligt hantera när kvinnor upprepade gånger utsätts för både
psykiskt och fysiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Som
framgår av figur 5 har anmälningar av dessa brott ökat stadigt fram till
år 2008, för att därefter minska något.
Vad minskningen under de senaste åren beror på är oklart. Däremot
är det rimligt att den tydliga ökningen under perioden innan i alla fall
delvis speglar polisens registreringsrutiner som under ett antal år behöver etableras när en ny kategori av brott tillkommer. Det kan med
andra ord dröja innan anmälda händelser av en ny typ konsekvent och
vid samtliga myndigheter registreras i linje med föreskrifterna.
Om den minskande trenden håller i sig de närmaste åren finns det
dock all anledning att anta att den indikerar mer än enbart föränd-

· Våld mot närstående

Grov kvinnofridskränkning

Fördjupning

Skillnaden mellan könen är ännu tydligare när det kommer till den
nya brottskoden som gäller misshandel i nära relationer. Den motsvarar närmare hälften (cirka 45 procent) av all anmäld misshandel mot
kvinnor men enbart 8 procent av den misshandel som män anmäler
(tabell 1). Polisrapporterat våld i nära relation riktat mot kvinnor är
fyra gånger vanligare än våld i nära relation mot män även i absoluta
antal. Troligen är dessa resultat dock överskattningar, särskilt för männen, eftersom brottskoderna har visat sig inte alltid användas på rätt
sätt.

Grov kvinnofridskränkning
3000
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Figur 5. Antal anmälningar av grov kvinnofridskränkning, åren 2000–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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ringar i polisens registreringsrutiner. Med tanke på de omfattande satsningar som under de senaste åren gjorts i frågan om hantering av våld
mot kvinnor är det inte en helt oväntad utveckling. Om mäns våld
mot kvinnor minskar så är det inte otänkbart att det i första hand
märks i samband med upprepad utsatthet av den typ som grov kvinnofridskränkning är avsedd att beskriva. Våld i nära relation, inte minst
mot kvinnor, har de senaste åren synliggjorts i den samhälleliga debatten och informationen och möjligheterna till stöd har successivt
utvecklats. Det är möjligt att allt fler kvinnor väljer att sätta en gräns
i ett tidigare skede och inte tolerera våld som tenderar att upprepas.
Enstaka händelser kan däremot vara svårare att förebygga och ändra
attityderna kring.

Anmälningsbenägenheten ökar
I samband med den anmälda våldsbrottsligheten mot närstående är
det samtidigt viktigt att uppmärksamma den grad i vilken brott kommer till polisens kännedom genom anmälan. Det faktum att den självrapporterade utsattheten är stabil över tid enligt ntu samtidigt som
anmälningarna fortsätter att öka (undantaget grov kvinnofridskräkning) tyder på att benägenheten att polisanmäla våld mot närstående
har ökat.
Utifrån ntu kan man studera och jämföra anmälningsbenägenheten mellan några olika typer av våld som har sin motsvarighet i kri-
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Figur 6. Andel anmälda händelser av våld mot närstående (misshandel, sexuellt, våld,
hot samt trakasserier), åren 2005–2007 och 2008–2011. Procent. Källa: NTU.
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Enligt ntu är det något vanligare att kvinnor anmäler våld i nära relationer jämfört med annat våld medan motsatsen gäller män (tabell 2,
se även Brå 2008b).140 En dryg fjärdedel (27 procent) av de olika våldshändelserna gentemot närstående kvinnor samt våld av annan mot
män har anmälts enligt de svarande. I de två övriga kategorierna, våld
mot män av närstående och våld mot kvinna av annan, är andelen anmälda händelser något lägre (en femtedel).
Våldet i nära relationer är oftast grövre än exempelvis yrkesrelaterat
våld, vilket kan vara en förklaring till att det anmäls i högre grad (Brå
2008b; Fanslow och Robinson 2010). Omvänt gäller för utsatta män
att de i högre grad anmäler våld av annan och att detta våld oftare är
grövre, exempelvis i form av gatuvåld av obekant, än av närstående
(Heiskanen och Ruuskanen 2011).

· Våld mot närstående

Omständigheter som kan påverka huruvida brott anmäls
eller inte

Fördjupning

minalstatistiken (misshandel, hot, trakasserier och sexuellt våld, men
inte grov kvinnofridskränkning). De intervjuade som uppger att de
utsatts för något av detta, får också svara på frågor kring anmälan. Som
framgår av figur 6 är det misshandelshändelserna som anmäls oftast
(närmare en tredjedel). Den lägsta andelen anmälda händelser avser
sexuellt våld (omkring en femtedel).
I figuren framgår även att andelen händelser som enligt de svarande
har anmälts avseende våld mot närstående har ökat något totalt sett
under den senaste treårsperioden, från 24 till 27 procent. Ökningen
gäller samtliga studerade brottstyper förutom händelser av sexuellt
våld.

Tabell 2. Andel anmälda händelser i förhållande till den utsattas kön, åren 2005–
2011. Procent. Källa: NTU.
Våld mot närstående

Våld av annan

Kvinnor

27

21

Män

23

27

Totalt

26

24

Det finns dock en begränsning i uppgifterna ur NTU eftersom varje person får
rapportera in max tre händelser av en brottstyp. Det innebär att uppgiften om
anmälda händelser kan vara en överskattning eftersom våld i nära relation kan
röra sig om en serie händelser och det är troligt att man berättar om de anmälda
händelserna i första hand.
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En annan möjlig förklaring till att det enligt ntu är vanligare bland
kvinnor att anmäla våld mot närstående än våld av andra, är att kvinnor som i ntu uppger att de utsatts för sådant våld tenderar att vara
personer som redan kommit över tröskeln att definiera dessa händelser som brott och vill berätta om dessa. Det är alltså sannolikt att andelen som valt att anmäla brott till polisen i större utsträckning än
andra är villiga att beskriva sina erfarenheter i en intervjusituation.
Självrapporteringsstudier kan därför överskatta andelen personer som
anmäler närståendevåld till polisen (Brå 2009).
Relationen till förövaren kan vara en viktig omständighet vid valet
att anmäla ett brott till polisen eller inte. Det nämns ofta i sammanhang då våld mot närstående diskuteras att anmälningsbenägenheten
är lägre då gärningspersonen står offret nära. Detta är emellertid svårt
att visa empiriskt och forskningsresultaten är inte entydiga (Brå 2008b,
2008c; Felson m.fl. 2002). Felson m.fl. pekar också på att forskning
kring detta framförallt har fokuserat på hindrande faktorer när det gäl-
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Figur 7. Skäl för kvinnor att inte anmäla händelser om våld mot närstående till
polisen, åren 2005–2007 och 2008–2011. Procent. Källa: NTU.
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ler anmälningar av relationsvåld. Dessa forskare menar på att det även
kan finnas faktorer som verkar i motsatt riktning, som gör att denna
typ av våld är särskilt angeläget att rapportera. Det kan exempelvis röra
sig om behov av skydd och upplevelsen av att detta våld är allvarligare.
För den enskilda individen sker beslutet att anmäla brott på basis
av en rad av olika skäl, ibland mot bakgrund av rationella överväganden i den konkreta situationen (Brå 2008b). Det är därför relevant att
diskutera olika omständigheter som kan vara aktuella vid våldsbrott
mot närstående. ntu kan här tjäna som en utgångspunkt eftersom de
intervjuade också svarar på frågor kring varför självrapporterad utsatthet inte anmäls till polisen (figur 7). I denna analys ingår bara kvinnor.
Motsvarande analys angående män som utsatts för våld mot närstående är inte möjlig, då antalet är alltför litet för att dela in de utsatta i fler
underkategorier (det vill säga anmält till polis eller inte). Samtidigt är
det sannolikt att kvinnors och mäns skäl att avstå från en anmälan skiljer sig åt, vilket är anledningen att inte redovisa dessa uppgifter könsneutralt. Samtliga analyser som förutsätter att någon kontakt med polis har skett – eller uteblivit – kommer därför enbart att omfatta svar
från kvinnor.
Att man »känner gärningspersonen« är enligt ntu det enskilt vanligaste alternativet som kvinnor utsatta för våld mot närstående anger som
en anledning till att inte ha anmält händelsen till polisen.141 Samtidigt har det skett en liten minskning i andelen kvinnor som uppger
detta skäl och det är på senare tid lika vanligt att inte anmäla våld mot
närstående för att man ’inte vågade’ och nästan lika vanligt som att
parterna ’redde själva ut händelsen’. Samtidigt är det viktigt att lyfta
fram att andelen som uppger att ’polisen kan inget göra’ som ett skäl
att inte anmäla har halverats vid en jämförelse av de två tidsperioderna
2006–2008 respektive 2009–2011. Avsaknad av förtroende för rättsväsendet och polis är mycket sällan ett skäl till att avstå från anmälan.
Som nämnts tidigare anmäls grövre brott oftare till polisen. Som
framgår av figur 7 har det emellertid inte skett några förändringar i
andelen händelser av våld mot närstående som ansetts vara allt för bagatellartade för att anmälas till polisen (»brottet småsak/bagatell«), och
inte heller när det gäller händelser som man inte tänkte på att anmäla.
Däremot har andelen händelser som man uppger ha rett ut själv ökat
Detta kan tyckas stå i motsats till det tidigare redovisade NTU-resultatet att det är
vanligare att kvinnor anmäler våld mot närstående än av annan. Det kan emellertid
röra sig om utsatta kvinnor som befinner sig i två olika situationer: å ena sidan
kvinnor som kommit över tröskeln för anmälan och som därför uppger utsatthet i
en frågeundersökning, å andra sidan kvinnor som uppger utsatthet i en anonym
frågeundersökning men som inte tagit steget att anmäla. Att anmäla utsatthet för
polisen kan uppfattas få större konsekvenser än att anonymt uppge utsatthet i en
frågeundersökning.
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under perioden. Det kan tyda på att en del av händelserna, trots den
generellt ökade anmälningsbenägenheten, något oftare betraktas som
hanterbara utan att involvera polisen.
Benägenheten att anmäla kan också, som tidigare berörts, hänga
samman med hur man ser på brottet och vad man vill uppnå i förhållande till gärningspersonen. Detta kan exempelvis vara särskilt aktuellt då parterna har gemensamma barn eller då de känslomässiga
banden till gärningspersonen är starka (Fanslow och Robinson 2010).
Viljan att anmäla kan även påverkas av vad man befarar kan bli konsekvenserna och detta kan också antas variera mellan olika grupper av
utsatta. Konsekvenser av anmälan kan exempelvis upplevas som särskilt allvarliga i de fall man har tidigare negativa erfarenheter av rättsväsendet. Inom samkönade relationer undviks ibland anmälan till polis om våld av rädsla för de sociala konsekvenserna av att våldet blir
känt. I en av få svenska studier på detta område har det visat sig att anmälningsgraden är betydligt lägre vid samkönat våld mot närstående.
Av 349 intervjuade personer utsatta för våld i samkönade relationer
hade endast sex procent gjort en anmälan (Holmberg och Stjernqvist
2008). Samtidigt finns det studier som pekar mot att våld mot närstående är ungefär lika vanligt i samkönade relationer som i heterosexuella, liksom att polis är mindre benägna att agera i andra relationer
än i de med en manlig misstänkt och en kvinnlig målsägande (Brown
och Groscup 2009).

Erfarenheter av och synen på rättsväsendet bland
utsatta för våld mot närstående
Att utsatta för brott anmäler till polisen är många gånger en förutsättning för att en rättsprocess ska kunna inledas. Brottsoffrens medverkan i såväl utredningar som i domstolsförhandlingar har också betydelse för rättsväsendets förmåga att fungera och fullgöra sin uppgifter.
Flera av de här relevanta brotten (till exempel misshandel) faller också
under allmänt åtal. Det innebär att polisen måste ta upp anmälan och
inleda en förundersökning när den får kännedom om brottet. Polisen
är skyldig att utreda brottet, även när den som blivit utsatt inte önskar
det. Åklagare kan också väcka åtal oberoende av målsägandens inställning. För att öka rättsväsendets möjligheter att utreda brott och väcka
åtal är det av stor betydelse hur brottsoffer upplever rättsprocessen och
att de medverkar i den. Positiva erfarenheter kan också öka sannolikheten att vända sig till polisen igen ifall man på nytt utsätts för brott.
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Figur 8. Erfarenheter av polisen bland kvinnor utsatta för våld mot närstående och
som gjort anmälan, åren 2005–2007 och 2008–2011. Procent. Källa: NTU.

Allt fler kvinnor positiva till kontakterna med polisen
Att anmälningarna om våld mot närstående ökar, samtidigt som den
självrapporterade utsattheten ligger på en oförändrad nivå, tyder på
att benägenheten att anmäla har ökat. I vilken mån detta hänger samman med en ökande andel kvinnor142 som uppger att de haft positiva
erfarenheter av polisen kan inte säkert slås fast. Men det är ändå värt
att notera att andelen kvinnor som haft mycket negativa erfarenheter
närmast har halverats och detta kan rimligtvis bidra till en aktiv medverkan i rättsprocessen. Denna påtagliga utveckling framgår av figur 8.
Sammantaget pekar flera faktorer på att kvinnor utsatta för våld
mot närstående i allt högre utsträckning upplever det som meningsfullt att kontakta polisen: Erfarenheterna av kontakter med polisen är
allt oftare positiva, anmälningsbenägenheten bland kvinnor utsatta
för våld mot närstående ökar totalt sett, liksom att man allt mer sällan
uppger att polisen ingenting kan göra som skäl för att avstå från att
anmäla. Det väcker i sin tur frågan om vad kvinnorna vill uppnå med
denna åtgärd.
I en av Brå genomförd enkätstudie riktad till kvinnor utsatta för
våld i nära relation (Brå 2008d) visar det sig att det vanligaste skälet
142

Som tidigare nämnts är antalet män utsatta för våld mot närstående och som haft
kontakt med polisen för lågt för en liknande analys.
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bakom en anmälan bland de kvinnor som valt att delta i en polisutredning var att »markera för gärningspersonen att beteendet inte var
ok«. Detta var också den vanligaste anledningen till anmälan enligt en
pilotstudie inom ramen för Polisens nationella brottsofferundersökning, där erfarenheter av kontakter bland utsatta för våldsbrott i nära
relation, brott mot frihet och frid samt sexualbrott studerades (RPS
2010).
I Brås studie förekom även kvinnor som visserligen gjort en anmälan mot sin partner men sedan valt att inte delta i polisutredningen.
I denna grupp var det vanligaste skälet till anmälan att »förhindra att
gärningspersonen utsätter mig för liknande brott och att avbryta en
akut våldssituation«. Bland samtliga kvinnor i undersökningen var det
endast var fjärde som gjorde anmälan i förhoppning om att gärningspersonen skulle straffas. Det betyder att en fullskalig rättsprocess inte
alltid ses som en lösning på den situation kvinnorna befinner sig i,
men att en anmälan ibland kan tjäna som en handling med ett betydande symboliskt såväl som praktiskt värde för kvinnorna. Dels som
en markering, dels som en åtgärd för att åstadkomma en lättnad i en
akut situation och, möjligen, även som ett sätt att få tillgång till andra
stöd- och hjälpinsatser.
Det går dock inte att med säkerhet uttala sig om vad det är i kontakterna med polisen som blivit bättre, enligt resultaten ovan. Brå (2010a)
har tidigare genomfört en kvalitativ intervjustudie med bland annat
kvinnor som utsatts för våld mot närstående. Här ställdes frågor om
hur de upplevt kontakterna med olika myndigheter inom rättsväsendet. Intervjuerna innehåller också information om vad kvinnorna
upplevde som särskilt viktigt i kontakten med polisen. Centrala teman i intervjuerna var polisens bemötande och information i samband med anmälan och den fortsatta utredningen. Samtalen visade
att det är viktigt att polisen visar förståelse för den utsattas situation.
Det fanns exempelvis ett önskemål om att informationen anpassas,
både innehållsligt och i förhållande till de känslomässiga reaktioner
som utsatthet ger upphov till, så att den förstås av den utsatta kvinnan
och på så sätt ökar chanserna till en aktivt samarbetande målsägande.
Ett annat tema i intervjuerna var behovet av bättre utredningar för att
kunna styrka brott och på så sätt undvika att åklagare lägger ned utredningen i brist på bevis. I den tidigare nämnda pilotstudien som polisen genomfört framkom att den aspekt av kontakterna där de utsatta
var minst nöjda avsåg just polisens effektivitet (RPS 2010). Däremot
var man desto mer nöjd med polisens bemötande, information och
tillgänglighet. Kanske har polisen lyckats just med bemötande och
information som framhölls som särskilt viktigt bland de intervjuade
kvinnorna i Brås studie, men att det återstår en del arbete kring en förbättrad effektivitet.
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Enligt ntu har förtroendet för polisen ökat för samtliga grupper som
studerats här. Vid en jämförelse mellan perioderna 2006–2008 och
2009–2011 beträffande förtroendet för polisen visar det sig att det har
ökat såväl bland personer som utsatts för våld som bland personer som
inte utsatts för våld.143 Särskilt påtaglig är dock ökningen bland personer som uppger att de utsatts för våld mot närstående (figur 9 och
10).144 Bland såväl kvinnor som män i denna grupp har förtroendet
fördubblats.
Tidigare i detta kapitel har den ökade anmälningsbenägenheten
bland utsatta för våld mot närstående beskrivits. Det skulle kunna förstås utifrån den ökning i förtroendet för polisen, och särskilt bland
män och kvinnor utsatta för våld mot närstående, som här påvisas. En
tidigare studie från Brå (2008b) har emellertid visat att det inte finns
något direkt samband mellan å ena sidan förtroende för polisen och
beslutet att anmäla å den andra när det gäller brott i allmänhet (det
vill säga vid en analys av samtliga brottstyper som ingår i ntu). Valet
att anmäla brott påverkas i stället av olika och ibland rationella skäl
och har diskuterats tidigare i detta kapitel. Däremot finns det enligt tidigare analyser av ntu skäl att tro att det ökade förtroendet åtminstone
delvis kan vara en effekt av allt fler positiva erfarenheter av kontakter
med polisen (Brå 2010a).

Fördjupning

Ökande förtroende för polisen bland utsatta för
närståendevåld

Minskat behov av stöd och hjälp som inte funnits att tillgå
Jämte en oförändrad självrapporterad utsatthet, en ökad anmälningsbenägenhet, en ökning i andelen positiva erfarenheter av poliskontakter och ett ökat förtroende för polisen har det enligt ntu skett en
minskning av andelen kvinnor utsatta för våld mot närstående som
uppger att de haft behov av stöd och hjälp som inte funnits att tillgå.
Åren 2008–2011 motsvarar denna andel en knapp tredjedel av de tillFrågor om utsattheten för brott samt kontakter med polis i samband med det avser
föregående kalenderår, det vill säga perioden 2005–2011, medan attitydfrågor
refererar till datainsamlingstillfället, det vill säga 2006–2012.
144
Förtroendet för polisen redovisas i figur 9 och 10 med ett så kallat balansmått där
andelen personer med stort eller ganska stort förtroende minskas med andelen
personer med litet eller ganska litet förtroende. Balansmått används med fördel
då andelen svarande som uppger att de varken har ett stort eller litet förtroende är
betydande. Balansmåttet kan variera mellan +100 (samtliga har stort eller mycket
stort förtroende) och -100 (samtliga har litet eller mycket litet förtroende). Det är
dock viktigt att vara medveten om att antalet män som i NTU uppger att de utsatts
för våld mot närstående är mycket litet och att förändringar åtminstone delvis kan
vara resultatet av tillfälligheter. Det totala antalet män som uppgav utsatthet för
våld mot närstående var under perioden 2006–2008 86 stycken och under perioden 2009–2011 uppgick antalet till 64 män.
143
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Figur 9. Förtroende för polisen bland kvinnor som utsatts för våld mot närstående,
av annan samt ej utsatta för våld, åren 2006–2008 respektive 2009–2011.
Balansmått. Källa: NTU.
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Figur 10. Förtroende för polisen bland män som utsatts för våld mot närstående,
av annan samt ej utsatta för våld, åren 2006–2008 respektive 2009–2011.
Balansmått. Källa: NTU.
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Figur 11. Kvinnor som uppger att de haft behov av stöd och hjälp som inte funnits
att tillgå. Procent. Källa: NTU.

frågade (29 procent) jämfört med 42 procent under den tidigare mätperioden. Minskningen skulle delvis kunna vara en följd av en större
tillgänglighet av stöd- och hjälpinsatser.
För att komplettera denna bild redovisas i nästa avsnitt statistik från
tre av landets frivilligorganisationer gällande kontakter med kvinnor
utsatta för våld mot närstående, skr, Roks och boj. Kvinnojourerna
respektive brottsofferjourerna erbjuder bland annat stödsamtal i olika
former, rådgivning samt stöd i kontakterna med olika myndigheter.
Kvinnojourerna erbjuder också skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Jourverksamheternas statistik
De två riksorganisationerna för kvinnojourer som finns i Sverige, Roks
och skr, samlar årligen in verksamhetsstatistik från sina respektive
jourer. Jämförelser mellan de båda riksorganisationerna låter sig emellertid inte göras i alla delar, eftersom de delvis använder olika mått.
Bortfallet är också relativt stort inom respektive organisation då långt
ifrån alla jourer rapporterar in statistik. Det är också viktigt att tänka
på att jourernas kapacitet att ta emot stödsökande kan vara begränsad
och därför dölja eventuella förändringar.
Med hänsyn till dessa reservationer och den begränsade historiken
låter det sig ändå sägas att stödorganisationernas statistik inte visar på
några påtagliga förändringar i omfattningen av stödinsatser för kvinnor utsatta för våld mot närstående under perioden 2008–2011.
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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En central uppgift som redovisas av såväl skr som Roks är antalet
kvinnor som tagit del av skyddat boende på jourerna. Nedan anges
antalet kvinnor som varje enstaka jour har haft i boende i snitt per år.

Tabell 3. Antal boende kvinnor per år vid SKR och Roks. Genomsnitt per jour.
Källa: SKR och Roks.
År

SKR

Roks

2008

22

16

2009

19

14

2010

21

14

2011

19

14

Det finns också uppgifter kring andra stödkontakter än skyddat boende. De båda riksorganisationerna rapporterar dock i olika enheter.
Roks använder ett mått bestående av antalet stödåtgärder för kvinnor,
medan SKR mäter antalet kontakter man har haft under ett år (såväl
nya som flergångskontakter). Även om det är svårt att jämföra enheterna går det ändå att se utvecklingen över tid, vilket är det intressanta
i detta sammanhang. Nedan anges antalet i snitt per jour.

Tabell 4. Antal kontakter med jourer inom SKR och Roks. Genomsnitt per jour.
Källa: SKR och Roks.
År

SKR (kontakter)

Roks (stödåtgärder)

2008

765

1143

2009

756

1143

2010

866

1298

2011

824

1253

Även landets brottsofferjourer har kontakter med personer som är utsatta för våld i nära relation. De lokala jourerna rapporterar i stort sett
mangrant in till riksorganisationen boj. År 2008 hade brottsofferjourerna i snitt kontakt med 14 kvinnor utsatta för våld i en nära relation,
2009 20 kvinnor, 2010 i snitt 18 kvinnor och 2011 15 kvinnor.
Jourernas statistik visar på en förhållandevis jämn nivå av insatser i
form av boende och i kontakterna med utsatta kvinnor, även om nivåerna tycks variera något från år till år. Som tidigare påtalats måste det
dock tas hänsyn till jourernas kapacitet. Enligt den statistik som jourerna för över hur många kvinnor man tvingas avvisa på grund av platsbrist, syns dock ingen systematisk ökning beträffande detta. Däremot
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varierar antalet avvisade något från år till år, likt kontakterna. Antalet
kontakter med jourer inom såväl Roks som skr ökar exempelvis 2010.
Brå har också haft kontakt med chefer inom kommunalt drivna Kriscentrum för kvinnor i landets tre storstadsområden. Uppgifter från
Kriscentrum i Stockholm visar exempelvis att antalet kvinnor boende
där dubblerats under perioden 2008–2011 från 70 till 149. Beläggningen har legat på drygt 90 procent under samtliga år. Samtidigt visar statistiken att antalet samtal till jourtelefonen och antalet unika kvinnor
(det vill säga kvinnor som inte tidigare haft kontakt med Kriscentrum)
som besökt Kriscentrum legat relativt konstant under perioden (i genomsnitt 2 800 samtal per år och 210 unika besökande kvinnor per år).
I Göteborgs stad uppger man att man sedan år 2005 haft i genomsnitt
drygt 100 kvinnor i skyddat boende per år och att beläggningen vanligtvis ligger över 90 procent. Vid Koncept Karin i Malmö (Kriscentrum Malmö Boende) redovisar man under perioden 2008–2011 att
man haft cirka 70 kvinnor i skyddat boende per år och även här har
man en beläggning på över 90 procent per år.145

Andra aktiviteter
Sedan mitten av 1990-talet har en mängd åtgärder och aktiviteter genomförts med fokus på våld i nära relationer. Det är i detta sammanhang inte möjligt att redogöra för alla dessa regeringsuppdrag och andra initiativ. Nämnas kan dock regeringens handlingsplan om mäns
våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld samt våld i samkönade relationer från 2007. Handlingsplanen omfattade 56 olika åtgärder. Brå har
utvärderat planen (Brå 2010b) och några av de viktigaste resultaten
summeras här. Planen har bland annat bidragit till en ökad medvetenhet och kunskap bland berörda professioner om problematiken samt
en bättre struktur för arbetet inom och mellan myndigheter. Nya verksamheter har startats och befintliga utvecklats. Bland annat har 436
miljoner kronor fördelats till kommuner mellan åren 2007 och 2009 i
syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld (Socialstyrelsen 2011). Socialstyrelsen visade i sin utvärdering av dessa medel att det
sammanlagt genomfördes 467 projekt i 262 av landets 290 kommuner. Satsningen har bland annat inneburit att befintliga verksamheter
i så väl ideell som kommunal regi har stärkts och nya har etablerats.
Mycket talar för att stödet blivit bättre, vilket är i linje med resultatet
från ntu ovan om att allt färre uppger att de inte har fått stöd utifrån
sina behov.
145

År 2008 hade man en överbeläggning (79 kvinnor) och man har därefter inte til�lämpat överbeläggning. År 2011 var antalet kvinnor i skyddat boende något lägre
än övriga år (63 kvinnor).
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I de gjorda utvärderingarna framkommer det dock också en del brister. Socialstyrelsen pekar exempelvis på att det finns kommuner som
arbetar mindre aktivt med frågan och vissa särskilt utsatta grupper har
inte uppmärksammats tillräckligt. Utvecklingsarbetet har inte heller
varit så strukturerat, samordnat och långsiktigt som det var tänkt. Exempelvis uppger färre än hälften av kommunerna att insatserna helt
eller delvis kommer att ingå i den ordinarie verksamheten efter projekttiden. Det betyder att mycket av det som byggts upp riskerar att
upphöra och att den erhållna kunskapen inte tas till vara. Detta visar
också på vikten av att fortsättningsvis studera stödbehov och förtroende på det sätt som här gjorts.
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Sammanfattande diskussion
Ett primärt syfte med detta kapitel har varit att beskriva omfattningen
av våld mot närstående och utvecklingen under 2000-talet. I denna del
beskrivs såväl våld mot kvinnor som våld mot män och likheter och
skillnader i utsattheten mellan könen har diskuterats. Ett annat syfte
har varit att med utgångspunkt i empirin spåra övergripande förändringar vad gäller våld mot närstående. Det gäller exempelvis anmälningsbenägenhet, erfarenheter av möten med polis och förtroende för
rättsväsendet. Det är aspekter som på olika sätt kan sägas utgöra indikatorer på förändringar i samhällets bemötande och hantering av våld
mot närstående. I denna del fokuseras det något tydligare på våld mot
kvinnor.
Resultaten ger en till stora delar positiv bild av utvecklingen. Ingen
ökning i våld mot närstående, kvinnor som män, kan observeras enligt uppgifter om självrapporterad utsatthet i ntu. Anmälningarna om
våld mot närstående ökar samtidigt enligt ntu. Förtroendet för polisen ökar bland samtliga tillfrågade, men i synnerhet bland kvinnor
och män utsatta för våld mot närstående. Kvinnor som anmält våldet
till polisen uppger också i högre grad än tidigare att de haft positiva
erfarenheter av polisen. Samtidigt har andelen utsatta kvinnor som
rapporterar att de haft behov av stöd som inte fanns att tillgå minskat.
Sammanfattningsvis förefaller de stora satsningarna som på senare
år ägnats åt att bekämpa våld mot kvinnor ha gett vissa resultat. En
allt större andel män som utsätts för våld mot närstående har också ett
högt förtroende för polisen. Det kan vara ett utslag av att även denna
problematik uppmärksammas allt mer (Brå 2009, 2010a).
Det har visat sig att det inte finns ett direkt samband mellan anmälningsbenägenhet och förtroende (Brå 2008b). I detta kapitel framgår
också att ett lågt förtroende för polis/rättsväsendet som helhet endast
i liten grad utgör ett skäl för att inte anmäla våldsbrott av närstående.
Däremot visar tidigare analyser av ntu att det finns tydliga samband
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mellan erfarenheter av kontakter med rättväsendets myndigheter och
förtroendet för dessa myndigheter (Brå 2010a). Positiva erfarenheter av
myndigheter hänger alltså samman med högt förtroende.
Mot bakgrund av den upprepande karaktär som våld mot kvinnor
har kan tidigare goda erfarenheter dock antas leda till att man i högre
utsträckning anmäler fortsatta våldsbrott. De resultat som redovisats
här öppnar också för möjligheten att det blivit allt vanligare att kvinnor anmäler i ett tidigare skede av en pågående eller eskalerande utsatthet. Det indikeras av de senaste årens minskning i anmälningar
av grov kvinnofridskränkning, som per definition är ett mått på upprepad utsatthet. Den eventuella ökade anmälningsbenägenheten i ett
tidigt skede skulle kunna medverka till att fler upprepade brott förebyggs.
Det har också framkommit att det finns olika skäl till varför anmälan till polisen görs, vilket oftare har mer med den konkreta situationen att göra än förtroendet för polisen (Brå 2008d). I den mån man
som utsatt har positiva erfarenheter av polisen sedan tidigare är det
rimligt att man, vid sidan av att känna förtroende för polisen, oftare
väljer att anmäla nya våldsbrott och aktivt medverkar i den följande
rättsprocessen. Halveringen av andelen kvinnor som väljer att avstå
anmälan utifrån upplevelsen att polisen ändå ingenting kan göra pekar i denna riktning.
Det är fortsatt önskvärt att såväl erfarenheterna av och förtroendet
för polisen och rättsväsendet som helhet förstärks ytterligare och att
behoven av stöd och hjälp kan tillgodoses i än högre grad. Tryggheten
bland utsatta som har dåliga erfarenheter av polis och rättsväsende behöver fortsätta att förstärkas. Det ökar också chanserna till att utsatta
medverkar aktivt i den följande rättsprocessen. Därigenom kan rättssäkerheten och effektiviteten inom rättsväsendet höjas.
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UNGDOMSBROTTSLIGHETENS UTVECKLING
SPEGLAD I OLIKA KÄLLOR
Jonas Ring och Jonas Öberg

Sammanfattning
Syftet med detta kapitel är att studera ungdomsbrottslighetens
utveckling sedan mitten av 1990-talet utifrån olika indikatorer.
Sammanfattningsvis tyder resultaten från självdeklarationsundersökningar på att brottsligheten totalt sett minskat mellan
1990- och 2000-talen bland ungdomar i 15-års ålder, något som
huvudsakligen hänger samman med att allt färre unga begår
stöldrelaterade brott. Resultat visar också på konstanta eller
minskande nivåer av deltagande i andra typer av brott, till exempel skadegörelse, våld och narkotika.
Lagföringsstatistiken gällande 15–17-åringar ger en förhållandevis likartad bild: antalet lagföringar för brott mot förmögenhet
har mer än halverats i förhållande till år 1995. Bland ungdomar
i åldern 18–20 år har den totala lagföringsnivån totalt sett varit
ungefär densamma sedan år 1995 men även i denna åldersgrupp
har lagföringar för brott mot förmögenhet successivt blivit allt
ovanligare. När det gäller våld pekar dock statistiken över misstänkta för misshandel på en ökning sedan slutet av 1990-talet
bland ungdomar 15–20 år, men detta har inte åtföljts av några
tydliga ökningar i självdeklarations- och offerundersökningar.
Med utgångspunkt i den senaste påföljdsreformen för ungdomar från år 2007, redovisas med hjälp av kriminalstatistiken
även utvecklingen av påföljder för brott bland unga sedan år
2006. Sammanfattningsvis har reformen, då ungdomstjänst infördes som en egen påföljd, fått ett påtagligt genomslag för åldersgruppen 15–17 år. Bland dem som döms i domstol är den
vanligaste påföljden i dag ungdomstjänst. Den tidigare vanligaste påföljden ungdomsvård har nära nog halverats i och med
reformen. Användningen av böter (såväl genom dom som genom strafföreläggande) har minskat och åtalsunderlåtelserna
har ökat. Bland 18–20-åringar har det inte skett lika markanta
förändringar. De vanligaste påföljderna i denna åldersgrupp är
böter genom dom och skyddstillsyn eller villkorlig dom.
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Detta kapitel syftar till att beskriva ungdomsbrottslighetens utveckling såsom den kommer till uttryck i olika datakällor. Hur stor andel
unga är det som begår brott? Vilka brott begår de? Hur ser utvecklingen ut över tid? Vad får man för påföljder? Även ungdomar som offer för
brott belyses. Förutom att det finns ett egenvärde i att synliggöra unga
brottsoffer, är detta också ett sätt att ytterligare beskriva ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling eftersom brott som begås
av ungdomar tenderar att i hög utsträckning drabba andra ungdomar
(Estrada 1999; Sarnecki 2001; Granath 2007). Ungdomar är den åldersgrupp som är klart mest utsatt när det gäller stöld- och våldsbrott och
en stor del av dessa brott har begåtts av personer i samma ålder. I synnerhet när det gäller våldsbrott är det välkänt att mycket av våldet sker
mellan jämnåriga. Enligt kriminalstatistiken (år 2011) är cirka sju av tio
personer som misstänks för misshandel mot ungdom 15–17 år, själva i
åldern 15–20 år. Kunskap om hur ungdomsbrottsligheten ser ut och
förändras ger viktiga indikationer om hur ungdomars levnadsvillkor
och trygghet i stort utvecklas.
I kapitlet används uppgifter från olika frågeundersökningar146 och
från kriminalstatistiken. Det är välkänt att bägge dessa datakällor har
sina begränsningar (se Inledningskapitlet). För frågeundersökningar
om brott gäller att det kan vara problem med att få representativa urval om svarsbortfallet är snedvridet, till exempel att en stor del av de
som begår många brott tenderar att inte vara med i undersökningarna. Vidare kan det förekomma variation i hur individer tolkar olika
frågor eller hur väl man minns händelser man varit med om. Det kan
också vara så att personer av en eller annan anledning, exempelvis social önskvärdhet, inte svarar ärligt på frågorna. Sammantaget kan detta
leda till att man underskattar eller överskattar brottsligheten. Om nivån på dessa mätfel är i ungefär samma storleksordning över tid, kan
frågeundersökningarna emellertid bidra med viktig information om
hur utvecklingstrenderna ser ut.
Att tänka på när det gäller kriminalstatistiken är att alla brott inte
anmäls till polisen, och även om en viss händelse anmäls är det inte
givet att händelsen faktiskt rör sig om ett brott. Anmälningsbenägenheten i befolkningen för olika typer av händelser kan variera över tid.
Förändringar i rättsväsendets lagstiftning och arbetsmetoder kan ha

Fördjupning

Inledning

Studier som bygger på så kallade självdeklarationsundersökningar av brott förekommer sedan lång tid inom kriminologin. Vanligtvis används denna metod för att
undersöka samband mellan olika riskfaktorer och brott. Men den har även i vissa
fall använts för att studera utvecklingen av brott över tid eller för att jämföra ungdomsbrottsligheten i olika länder (se till exempel Kivivuori och Bernburg 2011;
Zauberman 2009; Junger-Tas m.fl. 2010).
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påverkan på vilka brott som registreras. Slutligen är det generellt sett
långt ifrån alltid som en gärningsperson kan hittas och konstateras
skyldig. Under förutsättning att risken att åka fast och lagföras är någorlunda stabil över tid kan dock lagföringsstatistiken beskriva utvecklingstrendernas förlopp tämligen väl.
Sammanfattningsvis kan konstateras att datakällornas begränsningar innebär att man i studier av brottslighetens utveckling gör klokt i
att utnyttja flera av de källor som står till förfogande. I detta fall används huvudsakligen uppgifter från Skolundersökningen om brott
bland niondeklassare147 (sub), uppgifter från den Nationella trygghetsundersökningen148 (ntu) samt kriminalstatistik.
Kapitlet är disponerat enligt följande. Inledningsvis redovisas brottslighetens utveckling bland ungdomar i femtonårsåldern såsom den
kommer till uttryck i sub. Sedan följer ett avsnitt som tar upp utsatthet
för brott bland äldre ungdomar (16–19 år), främst baserat på uppgifter
från ntu samt en nordisk utblick. Därefter redovisas utvecklingen i
kriminalstatisken av ungdomar som misstänks respektive lagförs för
brott. Ett följande avsnitt behandlar påföljderna för de ungdomar som
blir lagförda. Kapitlet avslutas med en kort diskussion.
Beskrivningen fokuserar huvudsakligen på ungdomar i åldern 15 till
20 år. Beroende på att olika datakällor ibland använder sinsemellan
något annorlunda åldersindelningar i sina redovisningar, eller endast
täcker vissa åldrar, kommer emellertid de studerade åldersgrupperna
att variera en del mellan olika avsnitt. Tidsmässigt avgränsas kapitlet
till att beskriva utvecklingen sedan mitten eller i vissa fall början av
1990-talet.149 När det gäller uppgifter från ntu är de begränsade till
att gälla uppgifter från år 2005. I delen som gäller påföljder för unga
lagöverträdare är utgångspunkten år 2006, då detta var året innan en
reform av påföljderna trädde i kraft. I avsnittet om utvecklingen av
ungdomsbrottsligheten enligt kriminalstatisken används för att unSkolundersökningen om brott bland niondeklassare genomförs bland riksrepresentativa urval av elever i årskurs nio. Eleverna får anonymt fylla i en enkät med
frågor bland annat om brott och andra problembeteenden men även om fritidsvanor, kamratumgänge, attityder med mera. Enkäten innehåller också frågor om
utsatthet för brott. Den första undersökningen genomfördes år 1995. Fram till år
2005 skedde datainsamlingen vartannat år, för att sedan övergå till att återkomma vart tredje år. I genomsnitt har antalet deltagande ungdomar varit cirka 6 600
per datainsamling (6 490 år 2011). Det totala svarsbortfallet har legat mellan 18
och 22 procent i de fem senaste undersökningarna, Sett över tid har bortfallet
ökat sedan år 1995 då det var 5 procent (se vidare Brå 2010a; Brå 2010b).
148
För mer information om NTU, se NTU 2011 – om utsatthet, trygghet och förtroende (Brå 2012a) samt NTU 2011, teknisk rapport (Brå 2012b).
149
När det gäller lagföringsstatisken redovisas utvecklingen sedan år 1990. Beroende på att statistiken över misstänkta ungdomar åren 1989–1994 inte var
jämförbar med senare år (då principerna för åldersredovisningen för misstänkta
ändrades) redovisas här utvecklingen sedan år 1995.
147
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I sub får ungdomarna bland annat besvara ett antal frågor om hur
många gånger man begått brottshandlingar av en rad olika slag under den senaste tolvmånadersperioden (Brå 2010a). För att ge en översiktlig bild presenteras i figur 1 andelen ungdomar som enligt egen
uppgift vid något tillfälle begått någon av de handingar som ingår i
de sammanfattande kategorierna stöldrelaterade handlingar, skadegörelse, våldshandlingar respektive narkotikabrott.151
En genomgående struktur är att de vanligaste typerna av handlingar
som ungdomarna uppger sig ha begått utifrån de ställda frågorna är
stöld och skadegörelse. Andelen elever som begått någon stöldrelaterad handling har dock minskat påtagligt sedan mitten av 1990-talet,
från 66 till 45 procent. Även skadegörelse har minskat, från 46 till 25
procent. Minskningarna har emellertid inte skett kontinuerligt. Resultaten tyder på påtagliga nedgångar under andra halvan av 1990-talet.
I de närmast efterkommande undersökningarna på 2000-talet stabiliserades nivåerna. Därefter, mellan år 2005 och 2008, skedde en uppgång på ett par procentenheter, i andelen som uppger att de begått
stöld- respektive skadegörelserelaterade handlingar. Det hänger samman med att andelen som snattat respektive klottrat var något större
2008 än 2005 (Brå 2010a). Denna tendens övergick emellertid i en tydlig nedgång enligt resultaten i den senaste mätningen (2011).
Deltagandet i våldshandlingar låg på en förhållandevis konstant
nivå under perioden fram till 2008. En nedgång har därefter skett enligt den senaste mätningen. Andelen som anger att man vid minst nå150
151
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derlätta jämförelser över tid åldersstandardiserade siffror, till exempel
antal misstänkta 15–17-åringar per 1 000 invånare i åldersgruppen.150
Detta för att antalet ungdomar i befolkningen varierar mellan olika
tidsperioder, eftersom ungdomskullarnas storlek skiljer sig mellan olika år, vilket i sig kan påverka hur många som registreras för brott (ju
fler ungdomar, desto fler som kan begå brott och bli registrerade för
detta).

Standardiseringen är baserad på folkmängd vid årets slut.
Kategorin stöldrelaterade handlingar bygger på totalt 14 frågor rörande bland
annat snatteri, inbrott eller att ha köpt eller sålt något stulet. Det räcker att man
svarat att man gjort någon av alla de efterfrågade handlingarna för att ingå i
kategorin. Skadegörelse bygger på fyra frågor om vandalism inklusive klotter.
Våldskategorin bygger på fem frågor som rör att ha slagit någon allvarligt, hotat
någon för att få värdesak, skadat någon med tillhygge samt väskryckning medan
kategorin narkotika gäller om man rökt hasch, provat annan narkotika eller sålt
narkotika (se vidare Brå 2010a, 2010b).
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Figur 1. Andel ungdomar som uppger att de begått olika typer av brottshandlingar
1995–2011. Procent. Källa: SUB.

got tillfälle provat eller innehaft narkotika har legat kring 8 procent i
snitt.
Totalt ligger andelen ungdomar som uppger att de vid något tillfälle
begått minst någon av alla de enskilda handlingar som ingår i de fyra
aktuella kategorierna rörande stöld, våld, skadegörelse och narkotika
på 51 procent i den senaste undersökningen, mot omkring 60 procent
åren 2003–2008. År 1995 var motsvarande siffra 72 procent. Det bör här
påpekas att vissa av de handlingar som ingår i kategorierna stöld och
skadegörelse kan antas röra sig om förhållandevis bagatellartade förseelser. Minskningen i andelen unga som uppger att man begått stöldrelaterade handlingar och skadegörelse gäller emellertid de flesta typer
av handlingar inom dessa kategorier, lindriga såväl som mer allvarliga.
Brottsligheten är skevt fördelad. De flesta som begått brott har gjort
det ett relativt sett fåtal gånger medan en mindre grupp begått ett stort
antal brottshandlingar. Totalt sett har brottsfrekvensen minskat beroende på att andelen som begått många brott blivit mindre (Brå 2010a).
Andelen som begått fler än fem stöldrelaterade handlingar har
minskat från 29 procent år 1995 till 15 procent år 2011. Motsvarande
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Pojkar
2005

Flickor

2008

2011

2005

2008

2011

Tjuvåkning

42,5

41,4

44,0

41,5

43,9

45,3

Kört bild/mc utan körkortstillstånd

40,3

37,2

32,7*

23,1

22,9

22,1

Vandaliserat

30,2

29,4

21,7*

13,0

14,8

9,5*

Stöld/snatteri i affär

23,1

26,1

20,0*

19,9

22,0

15,5*

Klotter

19,8

21,2

17,9*

16,3

19,9

16,7*

Cykelstöld

18,2

16,2

11,3*

8,4

8,1

5,6*

Köpt stulet

14,7

13,0

9,0*

6,1

6,1

3,4*

Inbrott

11,1

11,4

7,6*

5,0

6,0

4,6*

5,8

6,7

6,9

4,7

6,0

5,8

Rökt hasch/marijuana
Slagit någon allvarligt

8,8

8,9

5,9*

2,5

3,4

2,3

Hotat för att få värdesak

3,0

2,9

2,2

1,1

0,8

0,5

Väskryckning

1,7

1,6

1,1

0,8

0,5

0,2

· Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor

Tabell 1. Självrapporterad delaktighet i brott och problembeteenden bland pojkar
och flickor i årskurs nio år 2005, 2008 och 2011. Procent. Källa: SUB.
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siffror för skadegörelse är 16 procent år 1995 och 6 procent år 2011 och
för våldshandlingar 2,6 procent år 1995 och 1,0 procent år 2011. För narkotika däremot är siffrorna lika (2,2 procent år 1995 och 2,3 procent
år 2011).
Det finns vissa skillnader i brottslighet mellan könen. I tabell 1 visas
ett urval av de handlingar rörande brott och andra problembeteenden
som undersökningen täcker och utvecklingen av andelen pojkar och
flickor som uppger att de vid något tillfälle begått sådana handlingar
enligt de tre senaste undersökningarna. Ett återkommande mönster
är att andelen som tjuvåkt (på buss, pendeltåg med mera), snattat, använt narkotika eller klottrat är jämförelsevis jämnt fördelad mellan könen.152 Könsskillnaderna tenderar däremot att vara mer markerade för
grövre vålds- och stöldhandlingar. Ett annat genomgående mönster är
att för ett flertal av de efterfrågade handlingarna, undantaget tjuvåkning och att ha rökt hasch eller marijuana, syns en vikande tendens
mellan år 2008 och 2011 för såväl pojkar som flickor.

* Signifikant skillnad (p<0,01) mellan undersökningarna år 2008 och 2011.

152

Tittar man på vissa, icke brottsliga, beteenden som skolk och alkoholberusning är
även dessa relativt jämnt fördelade mellan könen (Brå 2010a).
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I undersökningen ställs även frågor om utsatthet för stöld och våld.
Andelen som uppger att de utsatts för någon stöld (av cykel, plånbok
eller annan värdefull sak) har minskat. Åren 2003, 2005 och 2008 var
siffran cirka 30 procent mot knappt 26 procent år 2011. När det gäller
utsattheten för våld (grövre eller lindrigare) har även denna minskat
enligt resultaten i den senaste undersökningen. Från att ha legat på en
nivå på 25–26 procent i undersökningarna åren 2003, 2005 och 2008,
har det skett en minskning till cirka 18 procent i den senaste studien.153
Sedan år 2008 finns det även med en fråga om utsatthet för rån.154 Andelen som svarar att man utsatts för rån var 3,9 procent år 2008 och 3,3
procent år 2011.
Sammantaget framträder i självdeklarationsundersökningarna bland
niondeklassare en bild av en minskande andel ungdomar i 15-årsåldern som begått någon stöldrelaterad handling eller något skadegörelsebrott sedan år 1995. Samtidigt är sådan brottslighet fortfarande
förhållandevis vanligt förekommande. Andelen som anger att man
använt narkotika har rört sig kring en relativt konstant nivå under
den studerade perioden, medan andelen som begått våldshandlingar
minskat något.
sub koncentrerar sig på brott och andra problembeteenden bland
ungdomar i nionde klass, vilket huvudsakligen gäller 15-åringar. Det är
möjligt att brottsutvecklingen ter sig annorlunda bland äldre ungdomar. Därför är det befogat att komplettera bilden med siffror från ntu
som täcker in dessa åldersgrupper. En avgränsning är att det då handlar om utsatthet för brott (och då främst för våldsbrott).

Utsatthet för brott bland ungdomar 16 år och äldre
I ntu tillfrågas intervjupersonerna om de utsatts för olika typer av
brott. Andelen personer i åldern 16–19 år som uppger att man utsatts
för något av brotten som ingår i den sammanfattande kategorin »brott
mot enskild person« (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, trakasseri eller bedrägeri) har minskat från en nivå på omkring 22 procent år
2005–2008 till cirka 17 procent år 2009–2011. Andelen personer i åldern
16–19 år som uppger att man utsatts för misshandel minskade under
samma period från en nivå på omkring åtta till sex procent år 2009–
2011. En tendens till uppgång kan dock ses i den senaste mätningen
som gäller utsattheten år 2011.

Utsattheten för lindrigare våld var 24,2 procent år 2008 och 16,5 procent år
2011. Motsvarande siffror för grövre våld är 6,3 procent år 2008 och 4,5 procent
år 2011.
154
Rån definieras i undersökningarna som att ha blivit hotad eller utsatt för våld av
någon annan för att förmås lämna ifrån sig pengar eller andra värdesaker.
153
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Figur 2. Andel personer 16–19 år som utsatts för något brott mot enskild person
totalt respektive misshandel, åren 2005–2011. Procent. Källa: NTU.

UTSATTHET FÖR BROTT AV EN UNG GÄRNINGSPERSON

I ntu tillfrågas intervjupersonerna som utsatts för nyss nämnda brott
(exklusive bedrägeri155) om de vet eller kan uppskatta vilken ålder gärningspersonen hade. Andelen av samtliga tillfrågade (16–79 år) som
anger att de utsatts för minst något av de aktuella brotten av en person
17 år eller yngre (dock inte yngre än 13 år) var drygt två procent perioden 2005–2008.156 I de senaste undersökningarna (år 2009–2011) har
motsvarande siffra legat på drygt 1 procent.
Då ungdomar ofta tenderar att begå våldsbrott mot personer i ungefär samma ålder kan man förvänta sig en större andel utsatta av en ung
gärningsperson bland personer som själva är unga. Mycket riktigt visar
det sig att de yngsta av de som tillfrågats (16–19 år) är genomsnittligt
sett mer utsatta av personer i samma ålder. Nivån låg på omkring nio
procent åren 2005–2007 och på omkring sju procent för alla brott mot
person (exklusive bedrägeri) i de tre senaste undersökningarna. Andelen unga som uppger att de utsatts för misshandel av en ung gärningsperson har också minskat från fyra till drygt två procent.
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När det gäller bedrägeri efterfrågas inte gärningspersonens ålder då detta brott
inte behöver innebära att man fysiskt träffat gärningspersonen.
156
De allra flesta utsatta kan lämna en åldersuppgift på gärningspersonen. Andelen
av de utsatta personerna som inte kan bedöma gärningspersonens ålder ligger i
genomsnitt på omkring tio procent för misshandel.
155
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Eftersom man i ntu frågar om antalet inträffade händelser går det
att göra vissa grova uppskattningar av det totala antalet händelser i
befolkningen 16–79 år rörande de aktuella brotten totalt sett. Enligt
resultaten har antalet brott mot person med gärningspersoner 17 år
eller yngre gått ner från omkring 300 000 händelser per år perioden
2005–2008 till cirka 200 000 händelser perioden 2009–2011. Däremot
har antalet brottshändelser med förövare i åldern 18–24 år legat mer
konstant de senaste åren, kring ungefär 550 000 händelser.
Sammanfattningsvis kan konstateras att andelen ungdomar i åldrarna 16–19 år som utsatts för något brott mot enskild person (misshandel, hot, trakasserier, rån, bedrägeri eller sexualbrott) har minskat
sedan år 2005, enligt ntu. Sedan dess är det även något färre ungdomar
i denna ålder som uppger att de utsatts för brott mot enskild person av
en gärningsperson som bedömdes vara 17 år eller yngre. Antalet brottshändelser har minskat med en tredjedel vid utsatthet för brott mot
person där gärningspersonen bedömts vara 17 år eller yngre.
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Figur 3. Andel unga i åldern 16–19 år som uppger att de utsatts för något brott
mot enskild person (exklusive bedrägeri) respektive misshandel av en gärningsperson som bedömdes vara 17 år eller yngre. Procent. Källa: NTU.
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Genom Statistiska centralbyråns (scb) undersökningar av levnadsförhållanden157 (ulf) är det möjligt att följa utvecklingen av 16–24-åringars utsatthet för våld eller hot över ett längre tidsspann än vad som
är möjligt i ntu. Denna utsatthet, inte minst den som sker på allmän
plats, borde rimligen påverkas om deltagandet i våldsbrott förändras bland ungdomar äldre än 15 år. Över tid visar det sig att andelen
16–24-åringar som uppger att de utsatts för något hot eller våld på allmänna platser (till exempel på gatan) totalt sett fluktuerat kring en
relativt stabil trend på omkring 10–12 procent sedan 1990-talet. Efter
ett byte av insamlingsmetod för undersökningen (scb 2010) var siffran
högre, knappt 14 procent år 2007. Därefter kan det dock konstateras att
det skett en minskning till tio procent år 2011.

Fördjupning

UNGA UTSATTA FÖR VÅLD ELLER HOT PÅ ALLMÄN PLATS

Figur 4. Andel 16–24-åringar utsatta för något våld eller hot på allmän plats enligt
SCB:s offerundersökningar, år 1990–2011. Procent. Källa: ULF.158

För mer information om ULF, se Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/
SILC) 2011 (SCB 2012) samt SCB:s portal för undersökningen: http://www.
scb.se/LE0101.
158
Fram till och med år 2006 baseras uppgifterna på besöksintervjuer och från och
med år 2007 på telefonintervjuer.
157
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Internationell utblick
I andra nordiska länder har det också genomförts självdeklarationsundersökningar bland elever. Utvecklingen av andel unga som begått olika brottstyper uppvisar stora likheter med den i Sverige. I Finland görs
en riksrepresentativ självrapportstudie i motsvarande åldersgrupp och
under samma tidsperiod (data finns dock endast fram till 2008 i nuläget) (Salmi 2009; Kivivuori 2007, sid. 89f). Den visar att det också i
Finland skett en minskning av stöld, däribland snatteri, och skadegörelse mellan åren 1995 och 2001, vilken sedan avstannat. Delaktigheten
i våld och användning av narkotika har legat mer stabilt.
I danska självrapportstudier bland ungdomar i årskurs 8 (ålder 14–15
år) har man funnit att andelen ungdomar som begått mindre allvarliga stöldbrott minskat samtidigt som andelen laglydiga successivt ökat
mellan åren 1989 och 2010 (Balvig 2011, 2006). Den lilla andel ungdomar som begått allvarligare kriminalitet verkar dessutom ha blivit än
mindre. Det minskade deltagandet i stöld och skadegörelse bland de
danska och finska ungdomarna innebär, på samma sätt som i Sverige,
att andelen laglydiga ungdomar tycks ha ökat över tid. I den danska
studien sätts detta bland annat i samband med en allmän tendens till
»framtidsdisciplinering« bland unga. Den allt större betydelsen av utbildning för att få arbete och ökad konkurrerens på arbetsmarknaden
antas ha medfört att allt fler ungdomar avstår från att begå brott eftersom man inte vill riskera sin framtid. Bland annat konstateras att
allt fler av de unga ser kritiskt på att hoppa av eller skolka från skolan,
och fler tycks också beredda ta avstånd från kamrater som begår brott.
Det framkommer också tecken på att skillnaderna mellan de laglydiga
ungdomarna och de i gruppen som begår många brott tycks ha blivit
allt större ifråga om livsstil, skolproblem och användning av droger
(Balvig 2011).

Straffrättsliga reaktioner på ungdomars brottslighet
Ungdomar misstänkta för brott
År 2011 misstänktes omkring 28 300 personer i åldern 15–20 år för brott.
I figur 5 visas antal misstänkta personer i olika åldrar per 1 000 invånare i respektive ålder detta år. Figuren visar ett mönster som framkommit under lång tid i Sverige, men även internationellt, nämligen att de
mellersta tonåren innebär en tydlig topp i antal för brott registrerade
personer. Efter denna ålder avtar antalet misstänkta personer gradvis,
vilket antyder att för majoriteten ungdomar kan brottslig aktivitet ses
som en övergående fas. Den mindre grupp ungdomar som börjar begå
normöverträdelser i unga år, i många fall före 15-års ålder, och sedan
återkommande begår brott av såväl lindrig som mer allvarlig art, löper dock en förhöjd risk att hamna i mer långvarig kriminalitet (till
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Figur 5. Antal misstänkta personer per 1 000 invånare i respektive åldersgrupp år
2011. Samtliga brott. Källa: Kriminalstatistiken.

exempel Loeber och Farrington 2001, 2012; Kratzer och Hodgins 1997,
1999; Bergman och Andershed, 2009; Andershed och Andershed 2005,
sid. 162f). Till mönstret med högre andelar misstänkta bland de yngsta
kan dock även rättsväsendets prioriteringar bidra. Unga lagbrytare är
en i princip stående prioritering på olika nivåer inom polisen (prop.
2010/11:1, prop. 2009/10:1, prop. 2008/09:1, prop. 2007/08:1).
Ungdomars överrepresentation innebär inte att de flesta brott i samhället begås av ungdomar; bakom majoriteten av de registrerade brotten återfinns en vuxen gärningsperson (det vill säga äldre än 20 år). De
vuxna utgör sammantaget en mycket större andel av befolkningen,
varför de också totalt sett svarar för fler brott. Vidare bör det påpekas
att de vuxnas andel av brottsligheten tenderar att öka med brottslighetens allvarsgrad. Ett undantag från detta mönster utgörs av personrånen, där en majoritet av de misstänkta gärningspersonerna är 15–20 år
gamla (se kapitlet om Rån).
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35

UTVECKLINGEN AV ANTAL MISSTÄNKTA POJKAR OCH FLICKOR

Som tidigare framgått finns det vissa skillnader mellan pojkar och
flickor vad gäller delaktighet i brott. Antalet pojkar som misstänks för
brott ligger också genomgående klart högre än antalet flickor.
Bland pojkar 15–17 år har antalet misstänkta per 1 000 pojkar i åldersbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 6. Antal misstänkta personer 15–17 år och 18–20 år per 1 000
invånare i respektive åldersgrupp. Samtliga och särredovisat efter kön.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 7. Antal misstänkta brottsdeltaganden för personer 15–20 år per 1 000 i
åldersgruppen. Källa: Kriminalstatistiken.
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Det kan vara av intresse att titta på hur antalet misstänkta brottsdeltaganden160 i olika brott ser ut, speciellt för de brott där ungdomar ofta
misstänks. Man bör här hålla i minnet att det handlar om den registrerade brottslighetens struktur som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med den faktiska brottsstrukturen. De fem typer av brott
under den senaste tioårsperioden som flest antal ungdomar 15–20 år
misstänks ha begått är tillgreppsbrott (stöldbrott), narkotikabrott, miss
handel, brott mot trafikbrottslagen (däribland olovlig körning som enligt
statistiken är det vanligaste trafikbrottet bland unga161) samt skadegö
relsebrott.
Det framkommer att det skett förändringar i den misstänkta
brottslighetens struktur. Den historiskt sett volymmässigt dominerande brottstypen tillgreppsbrott har mer än halverats sedan mitten
på 1990-talet, vilket överensstämmer med resultaten från sub. Samtidigt har antalet misstänkta narkotikabrott ökat kontinuerligt så att
brottsdeltagandena för narkotikabrott nu har nått samma nivå som
tillgreppsbrott. Det kan vidare tilläggas att ökningen av de misstänk-
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VILKA BROTT MISSTÄNKS UNGDOMAR HA BEGÅTT?
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gruppen varierat mellan ungefär 50 och 70. I slutet av 1990-talet skedde
en minskning159 och mellan åren 2005 och 2009 ökade antalet misstänkta pojkar 15–17 år, vilket därefter övergått i ytterligare en nedgång.
Nivån på antal misstänkta pojkar 18–20 år har varit jämförelsevis mer
stabil, men det syns en viss ökning mot slutet av perioden.
Bland flickor 15–17 år har nivån rört sig mellan 20 och 30 misstänkta per 1 000 flickor i åldersgruppen, med en successiv ökning under
2000-talet, en topp år 2009, följt av en nedgång. Motsvarande siffror för
flickor i åldern 18–20 år har legat kring 10 per 1 000 flickor, men med en
viss tendens till ökning under den senaste tioårsperioden.
Totalt sett var det något färre ungdomar i åldern 15–17 år som misstänktes i slutet av perioden än i början, satt i relation till antalet invånare i åldersgruppen, medan det bland 18–20-åringarna var något fler.
Det kan slutligen konstateras att andelen misstänkta ungdomar är betydligt lägre än andelen unga som uppger att man vid något tillfälle
begått någon brottshandling.

Nedgången av misstänkta ungdomar överlag år 1999 beror dock på brister i
statistiken över misstänkta just detta år.
160
Med brottsdeltagande menas att om en person exempelvis misstänks ha misshandlat två personer vid ett och samma tillfälle räknas det som två brottsdeltaganden. Om det istället var två gärningspersoner som misstänks för att medverkat tillsammans vid misshandeln av de två utsatta personerna räknas det som fyra
brottsdeltaganden.
161
Lindrigare trafikbrott, exempelvis sådan fortkörning som ger ordningsbot, ingår
inte i redovisningen.
159
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ta narkotikabrotten är mer framträdande bland ungdomar 18–20 år
än bland yngre ungdomar 15–17 år. Bland 18–20-åringarna är de misstänkta narkotikabrotten sedan ett par år tillbaka betydligt fler än tillgreppsbrotten medan de misstänkta tillgreppsbrotten alltjämt är i majoritet bland 15–17-åringarna. En faktor som påverkat utvecklingen av
narkotikabrott är att lagstiftningen ändrats på ett avgörande sätt, vilket gett polis och åklagare avsevärt större möjligheter att binda såväl
ungdomar som vuxna till lindrigare narkotikabrott.162 Mot bakgrund
av resultat från sub och andra undersökningar bland ungdomar som
mäter narkotikabruk (can 2011, 2012) är det sannolikt att den kontinuerligt ökande narkotikabrottsligheten i kriminalstatisken delvis beror på en ökad ingripandenivå från rättsväsendets sida (Guttormsson
2008) snarare än ett kraftigt ökat narkotikamissbruk (se kapitlet om
Narkotikabrott).
När det gäller misshandel ligger nivån år 2011 på samma nivå som
år 1995. En viss successiv ökning syns dock i förhållande till slutet av
1990-talet (från cirka 7 per 1 000 ungdomar år 1997 till 10 per 1 000
år 2011). Detta i kontrast till resultaten från frågeundersökningarna
bland unga. I vilken mån detta beror förändringar i anmälningsbenägenhet, polisens arbetssätt eller andra faktorer råder det diskussion
kring (se kapitlet om Misshandel). Det finns tecken som tyder på att
anmälningsbenägenheten hos offer, vittnen och institutioner (till exempel skolor) ökat vid våldshändelser, vilket i så fall leder till en överskattning av utvecklingen av ungas faktiska våldsbrottslighet (Estrada
2007).
De övergripande trenderna för misstänkta brott mot trafikbrottslagen och skadegörelsebrott är förhållandevis konstanta.

Ungdomar lagförda för brott
Redovisningen ovan gällde misstänkta för brott. Det är även relevant
att redovisa utvecklingen av antalet lagföringsbeslut för ungdomar.
Lagföring innebär att man konstateras vara skyldig genom fällande
dom, alternativt godkänt strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse utfärdad av åklagare. En person kan lagföras flera gånger under året. Figur 9 visar antalet lagföringar totalt samt med huvudbrott163 avseende
brott mot förmögenhet (innefattar stöldbrott, bedrägeribrott av olika
slag samt skadegörelse: 8–12 kap. BrB), brott mot person (innefattar
våldsbrott som misshandel, olaga hot och sexualbrott: 3–6 kap. BrB)
År 1993 infördes fängelse i straffskalan för narkotikabrott vid eget bruk (narkotikastrafflagen (1968:64)), vilket innebär att polis vid misstanke om sådant brott
kan använda tvångsmedel såsom urinprovtagning (28 kap. 1 § och 11–13 §§
RB) se också Brå (2000).
163
En lagföring kan innehålla flera olika brott. I sådana fall är huvudbrottet det brott
som har den strängaste påföljden.
162
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Figur 8. Lagföringsbeslut för olika typer av brott för personer i åldern 15–17 år per
1 000 i åldersgruppen år 1990–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 9. Lagföringsbeslut för olika typer av brott för personer i åldern 18–20 år
per 1 000 i åldersgruppen år 1990–2011. Källa: Kriminalstatistiken.
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samt brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen) respektive narkotikastrafflagen (1968:64). För att undersöka om utvecklingen ser annorlunda ut för yngre respektive äldre
ungdomar (dessa åldersgrupper hanteras något annorlunda i fråga om
påföljder för brott), särredovisas lagföringarna för ungdomar 15–17 år
och 18–20 år.
Mönstret för lagförda bekräftar i stora delar den för de misstänkta. När det gäller 15–17-åringar minskade det totala antalet lagföringar
markant under andra halvan av 1990-talet, varefter minskningen avtog. En uppgång skedde från 2005 och sedan år 2009 har lagföringarna
åter minskat. Detta främst till följd av ett minskat antal lagföringar för
brott mot förmögenhet som nådde sin lägsta notering år 2011. Brott
mot person samt brott mot trafikbrottslagen har legat relativt konstant under det senaste decenniet. Lagföringarna för narkotikabrott
har legat på en jämförelsevis lägre nivå, men de har ökat i antal speciellt de senaste åren. Sett till perioden som helhet var lagföringarna av
unga i åldrarna 15–17 år som flest vid mitten av 1990-talet.
I absoluta tal skedde en tydlig ökning av antalet lagföringar åren
2005–2008 (från cirka 12 600 till 15 200). Därefter har det skett en nedgång till cirka 12 200 år 2011. Denna utveckling kan delvis förklaras
av att ungdomskullarnas storlek ökade kraftigt under 00-talets senare
hälft för att övergå till att minska under senare år.
Bilden ser delvis annorlunda ut när det gäller ungdomar i åldern
18–20 år. Lagföringarna i denna åldersgrupp minskade successivt under första halvan av 1990-talet, vilket hänger samman med en minskning av lagföringar för brott mot trafikbrottslagen under motsvarande
period. Därefter lade sig antalet på en jämförelsevis mer stabil nivå.
Lagföringar gällande brott mot förmögenhet har totalt sett minskat
under perioden. Lagföringar för trafikbrott och brott mot person har
legat på relativt stabila nivåer den senaste tioårsperioden. Däremot har
lagföringar för narkotikabrott ökat stadigt sedan en längre tid.

Påföljder vid ungdomsbrott
I Sverige finns en lång tradition av att särbehandla ungdomar som begått brott. Tanken med detta är dels uppfattningen att ungdomar inte
har en tillräcklig mognad för att ställas till svars för sina handlingar,
dels att unga som begår brott har ett särskilt behov av vård och stöd.
Av brottsbalken framgår att personer under 21 år inte ska dömas lika
hårt som vuxna (29 kap. 7 § BrB). I praktiken innebär det att ungdomar
mellan 15 och 17 i första hand döms till så kallade ungdomspåföljder
(ungdomsvård, ungdomstjänst och sluten ungdomsvård) medan ungdomar mellan 18 och 20 döms till frivårdspåföljder (skyddstillsyn och
villkorlig dom).
Ungdomsvård innebär att den unge erhåller vårdinsatser genom so-
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cialtjänstens försorg. Det kan röra sig om exempelvis samtalskontakter
eller olika behandlingsprogram, men också om så ingripande insatser
som placeringar på låsta institutioner (så kallade § 12-hem) enligt lag
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ungdomsvårdens omfattning avgörs av den unges vårdbehov. När det gäller ungdomstjänst är det i stället den begångna brottslighetens straffvärde
som avgör omfattningen. Ungdomstjänst kan utdömas mellan 20 och
150 timmar och består främst av oavlönat arbete, men kan också bestå av olika påverkansprogram. Sluten ungdomsvård är en frihetsberövande påföljd som används i stället för fängelse. Den kan utdömas
mellan 14 dagar och fyra år och till skillnad från fängelse friges man
inte villkorligt efter två tredjedelar av strafftiden utan avtjänar hela
straffet. Dömda till sluten ungdomsvård avtjänar straffet på särskilda
ungdomshem som drivs i Statens institutionsstyrelses regi.
Frivårdspåföljderna är konstruerade så att skyddstillsyn utdöms om
den dömde bedöms ha ett behov av övervakning. Om ett sådant behov inte föreligger ska istället villkorlig dom utdömas.164 Skyddstillsyn omfattar övervakning men kan också bestå av olika behandlingsprogram eller andra vårdinsatser. Villkorlig dom innebär att den som
dömts har en prövotid om två år då personen ska visa skötsamhet,
försöka försörja sig och betala eventuellt skadestånd till offret. Såväl
skyddstillsyn som villkorlig dom kan förenas med en föreskrift om
samhällstjänst. Samhällstjänst innebär att den som dömts ska utföra
oavlönat arbete som kan utdömas till mellan 40 och 240 timmar. Vid
sidan om påföljder som utdöms i domstol kan åklagaren i vissa fall
frångå sin skyldighet att väcka åtal och i stället meddela gärningspersonen åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande. En förutsättning för detta är att den begångna brottsligheten inte är för allvarlig
och att gärningspersonen erkänt brottet.
EN NY PÅFÖLJD FÖR UNGDOMAR INFÖRDES 2007

Hur samhället ska reagera när ungdomar begår brott är en fråga som
är föremål för ständig diskussion. Med jämna mellanrum görs också
förändringar i påföljdssystemet. Den senaste reformen av ungdomspåföljderna trädde i kraft den 1 januari 2007. Då infördes ungdomstjänst
som en ny enskild påföljd för ungdomar. Tidigare hade det endast varit möjligt att utdöma ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård.165 Ett syfte med reformen var att begränsa användandet av ung-

Då det är övervakningsbehovet och inte straffrättsliga aspekter som påverkar
i valet mellan skyddstillsyn och villkorlig dom redovisas dessa på samma rad i
tabellerna nedan.
165
Före reformen 2007 kallades ungdomsvård »överlämnande till vård inom socialtjänsten«.
164
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domsvården i den meningen att ungdomar utan ett egentligt behov av
socialtjänstens insatser i stället skulle dömas till andra påföljder. I förarbetena till reformen angavs också att användningen av böter skulle
minska då böter som påföljd inte innehåller några rehabiliterande inslag och därför inte är lämpligt för unga (prop. 2005/06:165, sid. 48).

Fördjupning ·

Tabell 2. Fördelningen av lagföringstyper och domstolspåföljder för 15–17-åringar
som lagförts åren 2006–2011. Andel i procent av totalt antal lagföringsbeslut samt
totalt antal domslut. Källa: Kriminalstatistiken.

UNGDOMSTJÄNST VANLIGASTE PÅFÖLJDEN
FÖR 15–17-ÅRINGAR IDAG

Vad har då reformen fått för genomslag i den praktiska påföljdsanvändningen? Även om det är möjligt att döma 18–20-åringar till ungdomsvård och ungdomstjänst används påföljderna i första hand för
15–17-åringar. Tabell 2 visar samtliga lagföringsbeslut för personer
i den åldersgruppen. Tabellen visar på ett påtagligt genomslag. Ser
man till användningen av de tre lagföringstyperna åtalsunderlåtelse,
strafföreläggande och domslut så minskar användningen av strafföreläggande i samband med reformens införande 2007. Samtidigt ökar
användningen av åtalsunderlåtelse. Efter reformens införande har användningen av de tre lagföringstyperna stabiliserats något, även om
strafföreläggandena minskat något ytterligare samtidigt som andelen
ungdomar som döms i domstol ökar och andelen åtalsunderlåtelser
vänder ned efter en toppnotering 2009.

2006

2007

2008

2009

2020

2011

n=
13 491

n=
14 819

n=
15 175

n=
15 173

n=
14 144

n=
12 174

Åtalsunderlåtelse

29,9

36,3

38,0

41,2

37,7

37,2

Strafföreläggande

31,3

25,7

22,7

20,6

19,8

19,0

Domslut

38,8

38,1

39,3

38,1

42,5

43,8

53,0

27,6

24,2

24,1

25,7

29,2

-

39,5

42,7

44,3

41,2

40,5

varav
Ungdomsvård*
Ungdomstjänst**
Böter

40,8

28,9

29,7

28,1

30,0

28,0

Skyddstillsyn/
villkorlig dom

3,9

1,7

1,5

1,7

1,3

0,9

Fängelse

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Sluten ungdomsvård

1,4

1,3

1,3

1,4

1,2

1,1

Övriga påföljder

0,8

1,0

0,6

0,4

0,5

0,4

* Benämndes överlämnande till vård inom socialtjänsten före 2007.
** Som enskild påföljd.
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I jämförelse med 15–17-åringar meddelas 18–20-åringar i mindre utsträckning åtalsunderlåtelse. I stället får de strafföreläggande. En något större
andel döms också i domstol. För de särskilda ungdomspåföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst gäller att de kan utdömas till personer som
är under 21 år (32 kap. 1–2 §§ BrB). Sluten ungdomsvård kan utdömas till
personer som vid tiden för brottet var under 18 år (32 kap. 5 § BrB). Som
framgår av tabell 3 är det dock förhållandevis ovanligt att 18–20-åringar
döms till någon av ungdomspåföljderna. De vanligaste påföljderna för
dem som döms är istället böter och skyddstillsyn/villkorlig dom.
Tabell 3. Fördelningen av lagföringstyper och domstolspåföljder för 18–20-åringar
som lagförts åren 2006–2011. Andel i procent av totalt antal lagföringsbeslut samt
totalt antal domslut. Källa: Kriminalstatistiken.
2006

2007

2008

2009

2020

2011

n=
11 899

n=
12 358

n=
13 645

n=
14 477

n=
14 819

n=
14 823

Åtalsunderlåtelse

10,7

12,6

14,4

16,0

14,8

15,6

Strafföreläggande

36,6

37,1

33,3

33,4

33,4

33,2

Domslut

52,7

50,3

52,3

50,6

51,8

51,2

5,0

3,0

2,8

2,2

2,8

2,4

Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor

FÖR 18–20-ÅRINGAR

·

SKYDDSTILLSYN/VILLKORLIG DOM SAMT BÖTER VANLIGAST

Fördjupning

Tabell 2 visar också användningen av olika påföljder i de fall ungdomarna döms i domstol. Innan reformen trädde i kraft dömdes drygt
hälften av ungdomarna till ungdomsvård och drygt fyra av tio dömdes till böter. När ungdomstjänst infördes som enskild påföljd fick den
ett stort genomslag och redan första året hade den blivit den vanligaste
påföljden när unga döms i domstol. Samtidigt nära nog halveras ungdomsvården och böterna minskar med en dryg fjärdedel. Även användningen av frivårdspåföljderna minskar i samband med reformen. Användningen av sluten ungdomsvård är oförändrad, vilket med säkerhet
beror på att de som årligen döms till påföljden har begått brott med ett
så högt straffvärde så att det inte är möjligt att utdöma ungdomstjänst.

varav
Ungdomsvård*
Ungdomstjänst**

-

4,2

5,0

4,8

4,4

3,8

Böter

35,6

45,0

37,3

37,9

39,7

42,9

Skyddstillsyn/
villkorlig dom

40,5

40,8

39,4

40,9

39,4

37,5

Fängelse

13,6

11,6

10,1

9,3

8,8

8,2

Sluten ungdomsvård

0,4

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

Övriga påföljder

4,8

5,1

5,2

4,7

4,7

5,0

*Benämndes överlämnande till vård inom socialtjänsten före 2007.
**Som enskild påföljd.
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Någon större påverkan har inte 2007 års påföljdsreform haft på påföljdsanvändningen för 18–20-åringar. Även om skillnaderna är små
ser man dock en viss ökning av andelen åtalsunderlåtelser och en
minskning av strafförelägganden, medan andelen domslut är förhållandevis stabil. Det är samma utveckling som bland 15–17-åringar. Om
den är en konsekvens av påföljdsreformens strävan att minska användningen av bötesstraff för unga är det dock motsägelsefullt att användningen av böter i domslut ökat för 18–20-åringar under samma tid.
Tabell 3 visar också att omkring fyra till fem procent av 18–20-åringarna döms till ungdomstjänst efter att den infördes i påföljdssystemet
och att användningen av fängelse och ungdomsvård minskat sedan påföljdsreformen. De vanligaste påföljderna för 18–20-åringar som döms
i domstol är skyddstillsyn/villkorlig dom samt böter.

Fördjupning ·

SNATTERI
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Påföljder för tre olika ungdomsbrott
Två vanliga ungdomsbrott är snatteri och misshandel. Rån är ett mindre vanligt brott sett till antal, men kan ändå betraktas som ett ungdomsbrott i den meningen att en förhållandevis stor andel av alla rån
begås av ungdomar. Nedan följer en analys av påföljdsanvändningen
för de tre brottstyperna. De tre brottstyperna representerar också brott
med olika straffvärden (snatteri har lågt, misshandel medelhögt och
rån högt straffvärde).

Vid brott i butik är värdegränsen mellan stöld och snatteri enligt
praxis 1 000 kr, hd:s dom b 5097-08 från den 30 sept 2009. Vad gäller
15–17-åringar som lagförs för snatteri så är den absolut vanligaste straffrättsliga reaktionen en åtalsunderlåtelse. Drygt åtta av tio meddelas
en sådan, medan knappt var tionde döms i domstol respektive får ett
strafföreläggande. Före 2007 års påföljdsreform var det vanligare att
ungdomarna fick strafföreläggande. I de fall den unge döms i domstol
är den vanligaste påföljden böter. Att ungdomstjänst inte döms ut i
någon större utsträckning har att göra med att straffvärdet för snatteri
är förhållandevis lågt. Ungdomstjänst kan utdömas som minst 20 timmar, vilket ska motsvara ett straffvärde om 50 dagsböter. I de allra flesta
fall är straffvärdet för ett snatteri lägre än så.
Vad gäller 18–20-åringar så får drygt hälften ett strafföreläggande
och ytterligare drygt 20 procent döms i domstol, de allra flesta till böter. Resterande knappa 30 procent meddelas åtalsunderlåtelse. Sett
över tid så har en tydlig förändring skett i den meningen att andelen
18–20-åringar som meddelas åtalsunderlåtelse ökar och andelen som
får strafföreläggande minskar i motsvarande grad. Det är dock inte en
förändring som sker direkt i samband med 2007 års påföljdsreform,
utan en stegvis utveckling över tid.
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

RÅN

Sett till andelen ungdomar av samtliga lagförda är rån ett vanligt ungdomsbrott. 15–17-åringar står för en knapp tredjedel av alla rån (ej
grovt) och 18–20-åringarna för ytterligare nära 30 procent. Vad gäller
15–17-åringar som lagförs för rån så döms i stort sett alla i domstol.
Drygt hälften får ungdomsvård och ytterligare drygt 30 procent får
ungdomstjänst och knappt 10 procent sluten ungdomsvård. En jämförelse över tid visar att innan ungdomstjänst introducerades dömdes drygt tre fjärdedelar till ungdomsvård. Förutom ungdomsvården
så minskade användningen av skyddstillsyn och villkorlig dom när
ungdomstjänst infördes.
Vad gäller 18–20-åringar så döms samtliga i domstol. Drygt hälften
får skyddstillsyn eller villkorlig dom och ytterligare 36 procent får fängelse. Sett över tid så har andelen som döms till en frivårdspåföljd ökat
något och andelen som får fängelse minskat sedan 2006. Även andelen
som döms till ungdomsvård och sluten ungdomsvård har minskat. Vad
detta beror på och om det rör sig om en bestående förändring är oklart.

· Ungdomsbrottslighetens utveckling speglad i olika källor

Vad gäller misshandel (ej grov) så döms den absoluta majoriteten av
15–17-åringar i domstol. 60 procent av dem döms till ungdomstjänst
och ytterligare en knapp fjärdedel till ungdomsvård. Sett till före 2007
års påföljdsreform har andelen som döms till ungdomsvård och andelen som döms till böter för misshandel mer än halverats till förmån för
ungdomstjänst. Värt att nämna är också att användandet av frivårdspåföljerna skyddstillsyn och villkorlig dom minskat från att vara sällsynta påföljdsval till att i stort sett inte förekomma alls.
Precis som för 15–17-åringar så döms de flesta 18–20-åringar som lagförs för misshandel i domstol. Drygt två tredjedelar av dem döms till
skyddstillsyn eller villkorlig dom, medan omkring 10 procent vardera
döms till böter eller ungdomstjänst. När ungdomstjänst infördes 2007
minskade användningen av ungdomsvård och böter till förmån för
den nya påföljden. Även andelen som dömdes till fängelse minskade
något mellan 2006 och 2010.

Fördjupning

MISSHANDEL

EN UTVÄRDERING AV REFORMEN

Som nämnts finns det i Sverige en lång tradition av att särbehandla
unga lagöverträdare såtillvida att de straffas mildare för sin brottslighet. Påföljdssystemet för unga är föremål för reformer och förändringar med jämna mellanrum. Att den vanligaste påföljden för 15–17-åringar har gått från att vara ungdomsvård till att vara ungdomstjänst kan
uppfattas som en liten förändring, i synnerhet då socialtjänsten är huvudman för och verkställare av båda påföljderna. I en straffteoretisk
mening är det dock stor skillnad på en påföljd vars omfattning avgörs
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av den dömdes behov av vård och behandling, och en påföljd som utdöms efter brottets straffvärde. I ett sådant perspektiv är 2007 års reform en stor förändring av påföljdssystemet för unga lagöverträdare.
Brå har i en utvärdering av påföljdsreformen funnit vissa oklarheter
kring tillämpningen av ungdomspåföljderna (Brå 2011). Utvärderingen visar att trots att användningen av ungdomsvård nära nog halverats
i och med reformens krav på ett särskilt vårdbehov har inte de som i
dag döms till ungdomsvård begått brott i större utsträckning och de
insatser som föreslås är inte tydligt mer ingripande. Analyser av hur
ungdomspåföljderna används i olika tingsrätter visar också en så stor
variation att det inte är sannolikt att den kan förklaras av att andelen ungdomar som har ett särskilt vårdbehov varierar mellan tingsrätternas upptagningsområden. Det finns tingsrätter där över hälften
av ungdomarna döms till ungdomsvård och andra där färre än var tionde döms till det. Brås utvärdering visar också att domstolarna i stor
utsträckning beaktar socialtjänstens bedömningar av ungdomarnas
vårdbehov. Det innebär sannolikt att den stora variationen i hur ungdomspåföljderna används kan förklaras av bristen på samsyn inom socialtjänsten kring vad som ska anses vara ett särskilt vårdbehov. I förarbetena till reformen finns inte heller några närmare riktlinjer kring
vad som är att betrakta som ett särskilt vårdbehov och Brå anser därför
att begreppet behöver förtydligas för att få en nationell enhetlighet i
påföljdsanvändningen för ungdomar.

Avslutande diskussion
Syftet med detta kapitel har varit att beskriva ungdomsbrottslighetens utveckling såsom den kommer till uttryck i olika datakällor. Sammanfattningsvis tyder resultaten från sub på att brottsligheten totalt
sett minskat sedan år 1995 bland ungdomar i 15-årsåldern, något som
huvudsakligen hänger samman med att allt färre unga deltar i stöldrelaterade brott. Lagföringsstatistiken gällande 15–17-åringar ger en
förhållandevis likartad bild. Deltagandet i våldsbrott tycks däremot
vara tämligen oförändrat. Misstänktastatistiken indikerar en ökning
av misshandel sedan slutet av 1990-talet men detta har inte åtföljts av
några tydliga ökningar i självdeklarations- och offerundersökningar.
I denna studie gäller beskrivningen i huvudsak utvecklingen sedan
1990-talet. Statistik och studier med ett längre tidsperspektiv har visat
att lagföringsbesluten för stöldbrott bland ungdomar (15–17 år) ökade
kraftigt under 1950- och 1960-talen, för att kulminera under 1970-talet,
följt av en nedåtgående trend.166 Lagföringsbesluten för misshandel
166
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Samma utvecklingsförlopp gäller för ungdomars lagföringar för grövre brott (von
Hofer 2011).
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ökade också under samma period men kulminerade först vid mitten
av 1990-talet, för att sedan stabiliseras (von Hofer 2011; Estrada 2007).
Utifrån en rad olika analyser av bland annat uppklaringsprocentens
förändringar samt av olika alternativa indikatorer på brottsutvecklingen har framförts att resultaten av dessa analyser i bästa fall tyder på en
minskning av ungdomsbrottsligheten sedan mitten av 1970-talet, och
»i värsta fall« på en mer stabil nivå (Estrada 1999, 2007). Man har även
pekat på att ökningstakten i ungdomsbrottsligheten sedan efterkrigstiden tycks ha avstannat i flera andra europeiska länder (Estrada 1999,
2007; Shannon och Granath 2012).
Som framgått av föreliggande studie visar kriminalstatistiken en
uppgång fram till 2008 och sedan en nedgång av antalet lagföringar av
15–17-åringar, även när hänsyn tas till befolkningsutvecklingen under
samma period. Det har inom forskningen ibland framhållits att ungdomskohorternas storlek kan spela roll för brottsnivån, på grund av
att stora ungdomskullar helt enkelt innebär att det finns flera individer i de mest brottsaktiva åldrarna, men även på grund av en »kohortsstorlekseffekt«, som anses stimulera flera personer från större kohorter
till delaktighet i brott (Shannon och Granath 2012, sid. 334f). Skulle
denna hypotes stämma kan man förvänta sig en ökad ungdomsbrottslighet i framtiden då ungdomskullarna blir större igen. Å andra sidan
kan minskningarna i ungdomsbrottsligheten under senare hälften av
1990-talet knappast bero på förändringar i antalet ungdomar eftersom
skillnaderna i antalet ungdomar i aktuell ålder var små mellan olika
år under denna period.
Det finns en mängd faktorer som inom forskningen förts fram som
viktiga för att förklara brottsutvecklingen, för ungdomar eller mer generellt. Förändringar i informell och formell social kontroll, förändringar i antal brottstillfällen, ändrade alkoholkonsumtionsmönster,
förändringar i människors rutinaktiviteter och levnadssätt samt attitydförändringar är några exempel på påverkansfaktorer som nämns
i litteraturen på området (se till exempel von Hofer 2011; Balvig 2011;
Kivivuori 2007; Sarnecki 2009; Lenke 2007).
I SUB ställs inte bara frågor om brott utan även om vissa attityder,
fritidsvanor, skolsituation med mera. Det rör sig i många fall om faktorer som samvarierar tydligt med brottsbelastning på individnivå (Brå
2010a; Ring 1999). Resultaten tyder i korthet på att attityderna till snatteri, skolk, alkoholberusning, graffitimålning och bilstöld genomsnittligt sett blivit mindre tillåtande och mer avståndstagande sedan mitten eller slutet av 1990-talet.167 Andelen som tar avstånd från att röka
Exempelvis har andelen elever som (på en femgradig skala) anger att man skulle
tycka det var »helt okej« eller »ganska okej« om ens kompisar skulle snatta något
i en affär minskat från 27 procent år 1997 till 17 procent år 2011.
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hasch har legat mer oförändrad. Andelen som uppger att man brukar
trivas mycket bra i skolan liksom den del som tycker att de flesta lärarna är bra har blivit större under perioden, medan andelen som skolkat
vid minst något tillfälle har minskat.168 Det är vidare fler som uppger
att föräldrarna alltid vet var man är och vilka man träffar om man går
ut på kvällen.169 Det tycks också skett vissa förändringar vad gäller umgängesvanor. Andelen ungdomar som uppger att man ofta (minst fem
gånger i veckan) brukar träffa kamrater på kvällarna har minskat170,
liksom andelen som brukar besöka exempelvis fritidsgård, disco eller
fest. Däremot tycks det ha blivit vanligare att tillbringa tid framför datorn på fritiden.171 Andelen unga som uppger att de har någon kompis som snattat, förstört någonting, brutit sig in någonstans respektive
slagit ner någon har minskat sedan år 1995. Det är också färre som
uppger att de druckit sig berusade.172 Berusningsdrickande har tydliga
samband med våldsutövande (till exempel Felson m.fl. 2011), men det
kan även i vissa fall antas ha påverkan på benägenheten att begå andra
typer av brott. Sammantaget talar allt detta för att det skett vissa förändringar som kan antas ha bidragit till att brottsligheten totalt sett
minskat över tid bland ungdomar i denna åldersgrupp.
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PÅFÖLJDSUTVECKLINGEN
Hanns von Hofer och Nadja Bogestam

Sammanfattning
Påföljdsutvecklingen i Sverige under åren 1975–2011 kan sammanfattas i följande punkter:
• Det svenska påföljdssystemet kännetecknas av många olika
påföljder och påföljdskombinationer.
• De flesta lagföringar avser böter i någon form, vilket speglar
det faktum att många brott som lagförs är av lindrigare slag.
• Användningen av andra påföljder än böter har överlag varit
mycket stabil.
• Villkorlig dom är dock den påföljden som har ökat mest.
• Samtidigt som allt färre unga personer lagförs för brott, lagförs de allt oftare inför domstol (istället för att få ett strafföreläggande eller en åtalsunderlåtelse).
• Användningen av fängelsestraff har minskat i antal, medan
den utdömda strafftiden har blivit längre. Det har inneburit
att antalet intagna på fängelserna har ökat.
• Fängelsepopulationen består idag i huvudsak av personer
som dömts för befattning med narkotika samt för vålds- och
sexualbrott. Stöldbrott är numera ovanliga som intagningsgrund.

Inledning
I detta kapitel beskrivs hur påföljder för brott har utvecklats under
perioden 1975–2011. Påföljdsstatistiken är av stort värde, eftersom den
beskriver vad rättssystemet faktiskt gör med personer som befunnits
skyldiga till brott. Den beskriver hur många lagföringsbeslut som fattas, vilka brott det handlar om och vilka straff och andra påföljder
som tillämpas. Påföljdsstatistiken belyser också vissa egenskaper hos
lagöverträdarna, så som kön, ålder och tidigare brottslig belastning.
Samtliga dessa variabler kommer att användas nedan när utvecklingen beskrivs.

Några redovisningsprinciper
Redovisningen i detta kapitel börjar med år 1975. Från och med år
1975 finns – efter att betydande statistikomläggningar gjorts i början
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av 1970-talet – enhetliga statistikserier att tillgå som omfattar domar,
strafförelägganden och åtalsunderlåtelser samt ordningsböter. Domar
avser fällande domslut i tingsrätt som inte behöver ha vunnit laga
kraft. Strafförelägganden är beslut av åklagare som avser böter och i
vissa fall även villkorlig dom. Även åtalsunderlåtelser är beslut av åklagare och innebär att åtal inte väcks trots att den misstänkte bedöms
vara skyldig till brottet. Ordningsböter utfärdas av polis eller tull för
brott med penningböter eller normerade böter i straffskalan. Det är
Åklagarmyndigheten i samråd med Rikspolisstyrelsen som beslutar
vilka brott som ska omfattas av ordningsboten. Ordningsböterna redovisas endast summariskt i lagföringsstatistiken.
Påföljdsstatistiken rör lagföringsbeslut mot personer som funnits
skyldiga till brott. För att räknas in i påföljdsstatistiken måste en person ha begått ett brott, brottet måste ha blivit anmält, uppklarat och
slutligen ha lett till lagföring. Eftersom ett lagföringsbeslut kan avse
flera brott och flera påföljder, samt att en och samma person kan lagföras flera gånger under ett kalenderår, är det nödvändigt att ha regler för
hur sådana fall ska redovisas i statistiken. I Sverige gäller sedan länge
följande tre redovisningsprinciper
• huvudbrottsprincipen
• huvudpåföljdsprincipen
• lagföringsbeslut.
Huvudbrottsprincipen innebär att till huvudbrott i statistiken väljs
det brott i en lagföring som har den strängaste straffskalan. Om två
brott har samma straffskala väljs ett av brotten slumpmässigt som huvudbrott. Huvudpåföljdsprincipen innebär på liknande sätt att den
strängaste påföljden i domen väljs som huvudpåföljd. Påföljderna har
rangordnats efter grad av ingripande med fängelse först och åtalsunderlåtelse sist. Lagföringsbeslut innebär att en person redovisas i statistiken det antal gånger som han eller hon har lagförts under året.
Statistiken redovisar således inte antalet unika personer. Med dessa redovisningsprinciper i åtanke kan nu antalet lagföringsbeslut och påföljder beskrivas.
Brottsbalkens juridiska terminologi skiljer för övrigt mellan straffen fängelse och böter samt övriga påföljder. För att förenkla framställningen används här begreppen »straff«, »påföljd« och »sanktion« som
liktydiga.

Utvecklingen 1975–2011
Årligen fattas närmare 500 000 lagföringsbeslut i Sverige. År 2011 uppgick antalet till 464 000 lagföringsbeslut i form av 136 000 domar, straf�brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Figur 1. Antal lagföringsbeslut totalt inklusive ordningsböter (Samtliga påföljder),
antal böter i domstol och strafförelägganden (Böter) samt för övriga påföljder
(Samtliga påföljder exklusive böter), åren 1975–2011. (Observera att från och
med år 1997 inkluderas fall av böter där dessa utdömts i kombination med villkorlig
dom eller strafföreläggande.) Källa: SCB och Kriminalstatistiken.

förelägganden och åtalsunderlåtelser och 328 000 ordningsböter. Totalt lagfördes 110 000 personer.
I figur 1 beskrivs utvecklingen av samtliga lagföringar. Av figuren framgår att lagföringarna mellan åren 1975 och 2011 snarare har minskat än
ökat. Utvecklingen skiljer sig således från anmälningsstatistiken som
överlag påvisar tydliga ökningar under perioden.
Den kraftiga minskningen efter år 1976 förklaras av att fylleri avkriminaliserades år 1977, medan den tillfälliga uppgången i början av
1980-talet hänger samman med ett ökat antal ordningsböter för trafikbrott. Detsamma gäller för uppgången under 2000-talet då antalet
utfärdade ordningsböter ökade från cirka 200 000 till 340 000. År 1999
utvidgades ordningsbotsinstitutet173 till ett större antal författningar
än tidigare, och för att ta tillvara de utökade befogenheterna fick polisen därefter direktiv för en ökad användning av ordningsbot (RPS
2001, sid. 20).
Utvecklingen bestäms alltså i stor utsträckning av hur aktiv polisen
är med att utfärda ordningsböter för ringa trafikbrott.174 Om man ex173
174
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Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.
Med ringa trafikbrott avses samtliga trafikbrott som inte faller under trafikbrottslagen (TBL).
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Böter (exklusive ordningsböter) förekommer i tre olika former: dagsböter, penningböter och normerade böter. Dagsböter är böter, där
böternas antal bestäms efter hur grovt brottet är, och varje dagsbots
storlek fastställs med hänsyn till den dömda personens ekonomiska
förhållanden. Antalet dagsböter kan vara minst 30 och högst 150 (och
som gemensamt straff för flera brott högst 200). Beloppet för varje
dagsbot kan variera mellan 50 och 1 000 kronor. Minsta totala bötesbeloppet är 750175 och högsta 200 000 kronor. Dagsböter döms ut av
domstol eller utfärdas av åklagare. Penningböter är böter med ett fastställt engångsbelopp. Beloppet kan vara lägst 200 och högst 4 000 kronor och som gemensam påföljd för flera brott högst 10 000 kronor.
Normerade böter bestäms efter särskild beräkningsgrund och minsta
bötesbeloppet är 100 kronor. Normerade böter förekommer mycket
sällan; år 2011 registrerades sex stycken.
I praktiken används dagsböter oftare än penningböter; år 2011 utgjorde dagsböterna 75 procent av samtliga bötespåföljder. Över hälften av dagsböterna ligger i intervallet upp till 44 dagsböter, medan
den typiska penningboten uppgår till mellan 1 000 och 4 000 kronor.
Dagsböter förekommer framförallt i samband med brott mot lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen), ringa narkotikabrott och snatteri (63 procent av alla dagsböter år 2011). Penningböter domineras helt och hållet av brott mot Trafikförordningen
(1998:1276) (76 procent av alla penningböter år 2011).
Användningen av böter har minskat över tid (se figur 1) och hänger samman med fylleriets avkriminalisering 1977 samt utvidgningen
av ordningsbotsinstitutet i början av 1980-talet respektive slutet av
1990-talet, då många strafförelägganden fördes över till ordningsböter. Ett tredje skäl till böternas minskning är att böter i allt mindre
utsträckning används när det gäller unga personer (15–20 år). År 1981
175

· Påföljdsutvecklingen
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kluderar ordningsböterna och enbart ser till utvecklingen för de övriga typerna av böter framträder en tydlig minskning. Totalt sett rör
det sig om en minskning med omkring 69 000 lagföringar sedan år
1981. Minskningen avser böter genom dom eller strafföreläggande (se
figur 1) och rör i huvudsak trafikbrott av olika slag. När det gäller andra påföljder än böter är utvecklingen mer eller mindre stabil. För det
mesta handlar det om mellan 50 000 och 60 000 lagföringar årligen. I
det följande beskrivs böter (exklusive ordningsbot) och övriga påföljder i större detalj.

Minsta bötesbeloppet kan, enligt 25 kap. 2 § andra stycket BrB, vid jämkning bli
750 kronor istället för det i vanliga fall minsta beloppet 1500 kronor (30 i antal
gånger 50 i belopp).
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uppgick antalet bötespåföljder i denna åldersgrupp till mer än 32 000;
år 2011 var de 11 800. Bakom utvecklingen ligger två förhållanden: antalet lagförda unga personer har minskat betydligt under perioden samtidigt som böter blivit en mindre vanlig reaktion mot ungdomsbrott
(Dir. 2009:60, sid. 1). Det anses att böter drabbar unga lagöverträdare
särskilt hårt, eftersom de ofta är betalningssvaga; att obetalda böter
kan leda till betalningsanmärkningar, vilka i sin tur kan skapa problem med att teckna hyreskontrakt med mera; att någon annan, till
exempel föräldrarna, är betalningsansvariga; samt att böter saknar rehabiliterande inslag (sou 2004:122, sid. 339–340). Påföljdsutredningen
(sou 2012:34, band 1, sid. 37) föreslår således att låga dagsböter ska ersättas med ett varningsstraff som ska antecknas i belastningsregistret.
Förslaget avser unga lagöverträdare som begått brott innan hon eller
han har fyllt 18 år.

Samtliga påföljder exklusive böter
Enligt figur 1 har användningen av samtliga påföljder exklusive böter
varit mer eller mindre stabil fram till år 2006. Sedan år 1976 är det endast de senaste fyra åren som nivån ligger långt över 60 000-strecket.
Jämförs år 1975 med år 2011 framkommer fördelningen som redovisas
i tabell 1 nedan.
Tabell 1. Antal och andel för brott lagförda personer enligt påföljd (exklusive böter
och åtalsunderlåtelser enligt Nykterhetsvårdslagen § 57), åren 1975 och 2011.
Källa: SCB och Kriminalstatistiken.
1975
Antal

Andel

Åtalsunderlåtelse

34 195

54

Fängelse

Antal
24 134

Andel
37

Förändring i
procent
-17

11 629

18

12 682

20

2

Villkorlig dom

5 178

8

13 841

21

13

Skyddstillsyn

6 365

10

7 280

11

1

34 kap. 1 § första
punkten BrB

3914

6

2 077

3

-3

Ungdomspåföljd

831

1

4 186

6

5

Rättspsykiatrisk vård

426

1

293

0

-1

Lagen om vård av
missbrukare

307

0

9

0

0

Övriga påföljder

255

0

37

0

0

Ungdomsfängelse/
Sluten ungdomsvård

109

0

82

0

0

33

0

0

-

-

63 242

98

64 821

98

2

Internering
Total

306

2011
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Fängelsestraff döms ut på viss tid eller på livstid. Det kortaste fängelsestraffet är på 14 dagar och det längsta får bestämmas till högst 18
år. Den som avtjänar fängelse på viss tid ska i regel friges villkorligt
när två tredjedelar av strafftiden, dock minst en månad, har avtjänats.
Fängelsestraff om högst sex månader kan – efter ansökan av den dömda – verkställas i hemmet i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll (så kallad fotboja).
Fängelse är den strängaste påföljden enligt brottsbalkens regelsystem. Antalet fängelsedomar kulminerade 1989 – samma år som den
så kallade straffvärdesreformen trädde i kraft (prop. 1987/88:120; sfs
1988:942). Reformen innebar i korthet att individual- och allmänpreventiva aspekter av påföljdsvalet tonades ned till förmån för att straffet
ska stå i proportion till brottets allvarlighet och att lika brott ska leda
till lika straff. Efter år 1989 har antalet fängelsedomar sjunkit stegvis.
År 2011 fattades cirka 4 000 färre lagföringsbeslut avseende fängelse per
år än 1986 (se tabell 2).
Minskningen är huvudsakligen uttryck för två utvecklingslinjer.
Dels minskade användningen av fängelsestraff i samband med reformer av trafikonykterhetsbrott (lagändringen 1990; sfs 1990:149). Dels
lagförs allt färre kriminellt belastade män för förmögenhetsbrott, speciellt stöldbrott, samtidigt som antalet som döms till fängelse för dessa
brott har minskat. Minskningen av antalet fängelsedomar skulle därför ha varit ännu större om inte samtidigt fler personer dömts för brott
i samband med hantering av narkotika. Strafftiderna för vålds-, sexualoch narkotikabrott har däremot ökat under perioden 1989–2011, vilket
tabell 3 också visar.
176
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Oavsett tidpunkt är de vanligaste påföljderna åtalsunderlåtelser,
fängelse, villkorlig dom och skyddstillsyn. Över tid har användningen av åtalsunderlåtelse och 34 kap. 1 § första punkten BrB176 minskat,
medan villkorlig dom och speciella ungdomspåföljder har ökat.
I det följande beskrivs de enskilda påföljdernas utveckling i större detalj. Redovisningen börjar med den mest ingripande påföljden
– fängelse.

34 kap. 1 § första punkten BrB innebär att om det framkommer att en person
som begått brott före eller efter dom eller innan viss påföljd verkställts, kan rätten
besluta att den redan utdömda påföljden även gäller det nya brottet. Lagtexten
lyder enligt följande: »Har den som för brott dömts till fängelse, villkorlig dom,
skyddstillsyn eller sluten ungdomsvård begått annat brott före domen eller begår
han nytt brott efter domen men innan påföljden till fullo verkställts eller annars
upphört, får rätten, med iakttagande av vad för vissa fall är föreskrivet i 2–7 §§,
efter omständigheterna 1. förordna att den tidigare utdömda påföljden ska avse
också det andra brottet…«
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Figur 2. Antal lagföringsbeslut avseende fängelse åren 1975–2011, samt antal
utdömda år i fängelse åren 1984–2011 (Observera att uppgifter finns endast
tillgängliga från och med 1984.) Källa: Kriminalstatistiken.

Tabell 2. Antal och andel till fängelse177 dömda personer uppdelat på brottstyp,
åren 1989 och 2011. Källa: Kriminalstatistiken.
1989

Förändring
i procent

Antal

Andel

Antal

Andel

Brott mot person

2 728

16

2 506

20

3

Brott mot förmögenhet

4 668

28

3 492

28

-1

Brott mot allmänheten

282

2

152

1

0

Brott mot staten

681

4

683

5

1

Trafikbrottslagen

5 757

35

3 409

27

-8

Narkotikastrafflagen

1 347

8

1 356

11

3

160

1

488

4

3
-1

Varusmugglingslagen/
Lag om straff för smuggling
Övrigt

1 012

6

596

5

Total

16 635

100

12 682

100

177

308

2011

Påföljden internering, som avskaffades år 1981, är inte inkluderad.
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Brottstyp

Strafflängd i
månader år 1989

Strafflängd i
månader år 2011

7

13

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB)

4

10

Sexualbrott (6 kap. BrB)

23

27

Narkotikastrafflagen

13

16

Varusmugglingslagen/
Lagen om straff för smuggling

21

23

5 1/2

9

Samtliga

Utvecklingen har inneburit (se figur 2), att »straffmassan« räknad i
utdömda fängelseår ökat från knappt 7 000 fängelseår (1984) till drygt
9 500 fängelseår (2011). Antalet fängelseår var som högst år 2005 med
drygt 11 000 fängelseår. Enligt Brås kriminalvårdsstatistik består fängelsepopulationen idag i huvudsak av personer som dömts för befattning
med narkotika samt för vålds- och sexualbrott. Den 1 oktober 2011 utgjorde denna personkrets ungefär två tredjedelar av samtliga inskrivna
på fängelserna.
Även antalet livstidsdomar har ökat under perioden (figur 3).178
Minskningen i slutet av perioden förklaras av att Högsta domstolen
har uttalat att normalstraffet för mord ska vara 10 års fängelse och inte
livstidsfängelse (nja 2007 sid. 194). Domen från Högsta domstolen bidrog till en lagändring år 2009 (sfs 2009:396), där det tidsbestämda
straffet för mord höjdes från 10 till maximalt 18 år.
På grund av det ökade antalet livstidsdomar och att tiden för benådning och villkorlig frigivning samtidigt förlängts har antalet livstidsfångar tiofaldigats sedan början av 1980-talet. Den 1 oktober 1983
registrerade Kriminalvården 15 livstidsfångar (rså 1993) och enligt kriminalvårdens statistik över intagna livstidsfångar uppgick motsvarande antal till 158 den 1 oktober 2011.179
Enligt delbetänkandet Straffskalan för mord (sou 2007:90), som utredde straffskalan för mord, kan det ökade antalet livstidsdomar fram
till 2007 knappast förklaras med att mordbrottsligheten skulle ha blivit grövre eller mer svårartad. En mer sannolik förklaring är att praxis i
domstolarna har utvecklats mot en strängare syn på dödligt våld.

· Påföljdsutvecklingen

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB)

Fördjupning

Tabell 3. Genomsnittliga strafftider för ett antal olika brottstyper åren 1989 och
2011. Antal månader. Källa: Kriminalstatistiken.

Data är hämtade från Kriminalvården då den hittills publicerade påföljdsstatistiken avser tingsrättsdomar som inte behöver ha vunnit laga kraft, och livstidsdomar i regel överklagas till högre rätt. Kriminalvårdsstatistiken avser däremot
lagakraftvunna domar.
179
Se vidare Kriminalvårdens statistikportal: http://statistik.kriminalvarden.se.
178
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Nykomna livstidsfångar
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1975

1979

1983

1987

1991

1995

1999

2003

2007

2011

Figur 3. Antal nykomna livstidsfångar, åren 1975–2011. Källa: Kriminalvården.
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Figur 4. Antal personer dömda till ungdomsfängelse, åren 1975–1980, och sluten
ungdomsvård, åren 1999–2011180. Källa: SCB och Kriminalstatistiken.
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Inkluderar 34 kap. 1 § första punkten BrB eftersom majoriteten av fallen av ungdomsfängelse handlade om denna kombination av påföljdsbeslut.

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

· Påföljdsutvecklingen

Ungdomsfängelse avskaffades år 1980, men påföljden återinfördes tjugo år senare (1999) i form av sluten ungdomsvård. Den innebär att
ungdomar under 18 år som begått allvarliga brott, kan dömas till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. Statens institutionsstyrelse (SiS)
ansvarar för verkställigheten, som sker på särskilda ungdomshem. Tiden för sluten ungdomsvård är lägst 14 dagar och högst 4 år. Villkorlig
frigivning förekommer inte. Syftet med påföljden är bland annat att
minska skadeverkningar som en vistelse i fängelse kan ge.
I praktiken har reformen dock inneburit att betydligt fler unga
frihetsberövas (Pettersson 2009) samt att förväntningen att kunna
minska återfallen inte infriats: återfallsprocenten är oförändrat hög.
Av dem som dömts till sluten ungdomsvård åren 2003–2005 återföll
mellan 75–83 procent inom tre år om man ej tar hänsyn till tidigare
belastning. År 2011 gällde lagföringsbeslut avseende sluten ungdomsvård i åtta av tio fall rån (inklusive grovt), grov misshandel och olika
sexualbrott.

Fördjupning

Ungdomsfängelse och sluten ungdomsvård

Rättspsykiatrisk vård
Antalet domar till rättspsykiatrisk vård har minskat med drygt 30 procent mellan 1975 och 2011. Minskningen förklaras i allt väsentligt av
att tillgrepps- och bedrägeribrott numera bara i undantagsfall leder
till någon dom till rättspsykiatrisk vård (från 174 domar år 1975 till 38
domar år 2011).
Rättspsykiatrisk vård
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Figur 5. Antal personer dömda till rättspsykiatrisk vård, åren 1975–2011.
Källa: Kriminalstatistiken.
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Regelsystemet ändrades år 1992.181 Sedan detta år får rätten också
besluta att särskild utskrivningsprövning ska äga rum vid vården om
det finns risk för att personen i fråga återfaller i brottslighet som är av
allvarligt slag, till följd av den psykiska störningen. Statistik över detta
publiceras sedan 2004. Den särskilda utskrivningsprövningen hade då
beslutats i 262 av totalt 380 fall; år 2011 var det 210 av totalt 293 fall.
Regelsystemet kring rättspsykiatrisk vård har utretts i omgångar – se
senast sou 2012:17.

Fördjupning ·

Skyddstillsyn
Skyddstillsyn är en påföljd som innebär att den dömda personen står
under övervakning. Övervakningen upphör normalt efter ett år om
inte den dömda av särskilda skäl anses vara i behov av förlängd övervakning. Då kan övervakningen pågå i ytterligare två år. Under prövotiden ska den dömda vara skötsam och försörja sig efter förmåga. Den
dömda kan också meddelas föreskrift om missbruksvård med mera,
som han eller hon är skyldig att följa. Skyddstillsyn får utdömas för ett
brott där rätten anser att påföljden inte kan stanna vid böter. Vid val av
påföljd ska rätten som skäl för skyddstillsyn beakta om det finns anledning att anta att denna påföljd kan bidra till att den tilltalade avhåller
sig från fortsatt brottslighet. Om den dömda missköter sig kan han eller hon få ändrade eller nya föreskrifter eller en varning. Den dömda
kan också i vissa fall omhändertas i högst fjorton dagar. Vid allvarlig
misskötsamhet kan skyddstillsynen komma att upphävas och ersättas
av en annan påföljd, till exempel fängelse.
Enligt brottsbalkens regelsystem är skyddstillsyn en mildare påföljd
än fängelse, men strängare än villkorlig dom (se nedan). Figur 6 visar
att användningen av skyddstillsyn har hållit sig på en mer eller mindre konstant nivå under perioden – eventuellt med ett undantag för
de sista tre åren (2009–2011) då antalet ökat något. Skyddstillsyn används i stor utsträckning på personer som redan är kriminellt belastade (80 procent år 2011). Skyddstillsyn kan kombineras med böter, med
ett fängelsestraff upp till tre månader, med kontraktsvård (sedan 1988)
eller med samhällstjänst (sedan 1993). De tre sista kombinationerna
förekom år 2011 i drygt vart tredje fall av skyddstillsyn. I början av perioden dominerade förmögenhetsbrott vid användningen av skyddstillsyn (76 procent). I slutet har andelen sjunkit till 32 procent (2011).

181
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SFS 1991:1138.
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Figur 6. Antal personer som dömts till skyddstillsyn respektive villkorlig dom, åren
1975–2011.182 Källa: Kriminalstatistiken.

Villkorlig dom
Villkorlig dom innebär en prövotid på två år, under vilken personen
ska vara skötsam och efter förmåga försöka försörja sig själv. Påföljden
kan (vilket är regel) förenas med böter och sedan 1999 även med samhällstjänst. Utöver domstolar får även åklagaren sedan 1997 (enligt 48
kap. 4 § rättegångsbalken) i vissa fall döma till villkorlig dom om påföljden inte bedöms kunna stanna vid böter.
Enligt brottsbalkens regelsystem är villkorlig dom i praktiken en
strängare påföljd än böter, men mildare än fängelse och skyddstillsyn.
Användningen av villkorlig dom kulminerade 1991 (se figur 6). Minskningen därefter faller i huvudsak på brott mot förmögenhet och brott
mot trafikbrottslagen. År 1999 blev det möjligt att kombinera villkorlig dom med samhällstjänst (som ett alternativ till fängelsestraff183),
vilket förklarar den förnyade ökningen därefter. År 2011 uppgick antalet villkorliga domar med samhällstjänst till cirka 4 750. Knappt tre
fjärdedelar av ökningen (68 procent) avseende villkorlig dom mellan
1997 och 2011 faller på brott mot person, brott mot förmögenhet samt
trafikbrottslagen. Villkorlig dom används i stor utsträckning på personer utan tidigare kriminell belastning (62 procent år 2011).

Från år 1997 inkluderas i figuren även de fall av villkorlig dom som utdömts genom strafföreläggande.
183
SFS 1998:604.
182
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Samhällstjänst
Samhällstjänst infördes som en försöksverksamhet 1990 och blev permanent 1999. Påföljden tillkom efter diskussioner om bland annat behovet av en påföljd som kunde minska fängelsestraffets negativa verkningar. Syftet med samhällstjänst är att minska användningen av korta
fängelsestraff, framförallt för yngre lagöverträdare (prop.1989/90:7, sid.
14) (för en mer ingående beskrivning av samhällstjänst som påföljd
för ungdomar, se kapitlet om Ungdomsbrottsligheten). Samhällstjänst
är inte en självständig påföljd utan är utformad som en föreskrift som
kan meddelas vid villkorlig dom eller skyddstillsyn, se 27 kap. 2 a §
och 28 kap. 2 a § BrB. En föreskrift om samhällstjänst vid villkorlig
dom eller skyddstillsyn kan dömas ut i de fall där det alternativa fängelsestraffet skulle ha varit minst 14 dagar och upp till ett år. Påföljden
omfattar skyldighet att utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 240
timmar. Antalet timmar ska stå i proportion till brottslighetens straffvärde (prop. 1989/90:7, sid. 24).184
Samhällstjänst infördes på försök i vissa delar av landet år 1990. År
1999 blev påföljden permanent och skrevs in i brottsbalken. Påföljden
utvidgades samtidigt från att endast ha gällt som föreskrift vid skyddstillsyn till att även gälla som föreskrift vid villkorlig dom.
DRYGT 6 100 PERSONER FICK SAMHÄLLSTJÄNST ÅR 2011

Antalet som döms till samhällstjänst har ökat stadigt sedan 1999, vilket
figur 7 visar. Särskilt markant har ökningen varit när det gäller villkorlig dom med samhällstjänst. År 2011 dömdes cirka 6 150 personer till
samhällstjänst varav tre fjärdedelar fick samhällstjänst i kombination
med villkorlig dom (cirka 4 750 personer). Antalet personer som fick
samhällstjänst i kombination med skyddstillsyn var nästan 1 400.
Yngre personer dominerar bland de som döms till samhällstjänst.
20–22-åringarna svarar för så mycket som en femtedel av samtliga. Personer dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst är som regel yngre
än personer dömda till villkorlig dom med samhällstjänst. Ungefär 90
procent av de som döms till samhällstjänst är män och 10 procent är
kvinnor.
Det vanligaste är att samhällstjänst utdöms vid relativt lindriga
brott. Hälften av dem som får villkorlig dom med samhällstjänst döms
till mindre än 60 timmar, vilket motsvarar två månaders fängelse. Motsvarande siffra för skyddstillsyn med samhällstjänst är 70 timmar. Endast en tiondel döms till mer än 140 timmar (motsvarande sex månaders fängelse) (Brå 2012a).
184
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I förarbetena anges som utgångspunkt att 40 timmar motsvarar en månads fängelsestraff och att antalet timmar sedan ökas med 20 timmar för varje ytterligare
månad som fängelsestraff istället skulle ha dömts ut upp till 240 timmar.
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Figur 7. Antal lagföringsbeslut avseende samhällstjänst med skyddstillsyn eller
villkorlig dom, åren 1999–2011. Källa: Kriminalstatistiken.

För de som blev dömda till samhällstjänst åren 2004–2011 var de
vanligaste huvudbrotten våldsbrott, rattfylleri samt narkotikabrott
och varusmuggling. Våldsbrott är något vanligare bland de dömda till
villkorlig dom med samhällstjänst, och tillgreppsbrott och rattfylleri
är något vanligare bland de dömda till skyddstillsyn med samhällstjänst (Kriminalvården 2011a).
Samhällstjänsten ska påbörjas så snart som möjligt efter att domen
blivit verkställbar, normalt inom åtta veckor enligt kriminalvårdens
föreskrifter (3 och 4 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd
2011:5). Statistik från Kriminalvården visar dock att väntetiderna i praktiken är längre. Medianväntetiden ligger runt tre månader. De långa
väntetiderna hänger samman med svårigheter att få tag på arbetsplatser och hög belastning. Av de personer som påbörjade samhällstjänst
2010 fullföljde 95 procent påföljden (Kriminalvården, 2011b). Andelen
som fullföljde var något högre bland personer dömda till villkorlig
dom med samhällstjänst (97 procent) jämfört med de som dömts till
skyddstillsyn med samhällstjänst (88 procent). De som inte fullföljer samhällstjänst har i större utsträckning sociala problem och/eller
missbruksproblematik.
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KLIENTERNAS SYN PÅ SAMHÄLLSTJÄNST

Brå har gjort en studie (2012a) där ett begränsat antal personer (17) intervjuades om sina erfarenheter av samhällstjänst. Det går inte att slå
fast att de är representativa för klientgruppen, men svaren de lämnar
är intressanta. De 17 klienterna ger generellt sett en positiv bild av samhällstjänst. De trivs på sina arbetsplatser och tycker att arbetet känns
meningsfullt. Kontaktpersonerna i studien är engagerade i sin uppgift
och vill bidra till att samhällstjänsten blir en positiv erfarenhet. Men
det finns också problem. Det gäller svårigheter att rekrytera arbetsplatser, förbättrad kontroll av till exempel klienternas närvaro av frivården, tillgången till stöd från frivården under samhällstjänstperioden
samt påföljdens legitimitet bland klienterna. Samtliga ansåg att samhällstjänsten borde vara hårdare och mer avskräckande än i dag för att
motverka återfall. De efterfrågade också tuffare och »tråkigare« arbetsuppgifter och möjlighet att kombinera samhällstjänsten med fotboja.
POTENTIALEN ATT ÖKA ANTALET SOM FÅR SAMHÄLLSTJÄNST
FRAMSTÅR SOM BEGRÄNSAD

Den samlade bild som framkom i Brås studie där personutredningar
och domar analyserades är att potentialen att bredda användningen
av villkorlig dom med samhällstjänst är ganska liten. Det tycks endast
vara ett fåtal av de personer som uppfyller de formella kraven för samhällstjänst och som dömts till fängelse som i stället skulle kunna ha
dömts till samhällstjänst. Av de som istället fick fängelse var det dessutom endast en av åtta som hade samtyckt till att göra samhällstjänst,
vilket är ett krav för att påföljden ska kunna utdömas. Enligt analysen
förefaller det inte heller finnas några större skillnader mellan olika
frivårdsregioner när det gäller bedömningar av vilka personer som är
lämpliga för samhällstjänst.

Övriga ungdomspåföljder (exklusive sluten ungdomsvård)
Sedan år 2007 omfattar ungdomspåföljderna ungdomstjänst och ungdomsvård, som ersatte de tidigare ungdomspåföljderna vård enligt
barnavårdslagen (till och med år 1981) och vård inom socialtjänsten
(åren 1982–2006). Ungdomstjänst avser i tre av fyra fall unga som inte
tidigare varit kända för rättsväsendet, medan ungdomsvård används i
knappt hälften av fallen mot unga som redan är kända för rättsväsendet. I båda fallen gäller domarna huvudsakligen brott mot förmögenhet och brott mot person.
Medan samtliga lagföringar av unga personer (15–20 år) har halverats under perioden 1975–2011, har de särskilda ungdomspåföljderna
ökat betydligt (ungefär fem gånger sedan 1975 – om än från en låg
nivå). Användningen av böter och åtalsunderlåtelser har begränsats
samtidigt som lagföringarna inför domstol har ökat speciellt från och
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Figur 8. Samtliga lagförda personer (15–20 år) samt vissa ungdomspåföljder (vård
enligt barnavårdslagen; överlämnande till vård inom socialtjänsten; samt ungdomstjänst och ungdomsvård), åren 1975–2011. Källa: SCB och Kriminalstatistiken.

med 1995 och efter 2007 (se vidare kapitlet om Ungdomsbrottsligheten). Utvecklingen bör förstås mot bakgrund av att regering och riksdag inte uppfattade det gamla reaktionssystemet med framförallt böter och åtalsunderlåtelser som tillräckligt ingripande och pedagogiskt
(jämför sou 2004:122).

Åtalsunderlåtelser och 34 kap. 1 § första punkten BrB
Åtalsunderlåtelse betyder att åklagaren i vissa fall beslutar att inte
väcka åtal trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet. Anledningen är ofta att brottet är lindrigt och att personen i stället åtalas för ett annat grövre brott, eller att personen är ung. Lagrummet 34
kap. 1 § första punkten BrB tillämpas av rätten i de fall en person som
dömts för ett brott, begår ett annat brott under tiden innan domen eller påföljden helt verkställts. Rätten kan då bland annat besluta att den
gamla påföljden även avser det nya brottet.
Minskningen av åtalsunderlåtelserna i början av perioden hänger samman med fylleriets avkriminalisering 1977. Åren 1985 och 1988
skedde också reformer avseende användningen av åtalsunderlåtelser
till unga personer (Granath 2007). Den skarpa uppgången 1999/2000
är en följd av ändringar i redovisningssystemet hos Åklagarmyndigheten.
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Samtliga åtalsunderlåtelser
Övriga åtalsunderlåtelser
Åtalsunderlåtelser enligt lagen om unga
lagöverträdare eller tidigare bestämmelser
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Figur 9. Antal åtalsunderlåtelser och 34 kap. 1 § första punkten BrB, åren
1975–2011. Källa: SCB och Kriminalstatistiken.

Uppgången efter 2005 förklaras huvudsakligen av fler åtalsunderlåtelser enligt lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare 16–17 §§ och rättegångsbalkens bestämmelser i 20 kap.
7 § första och tredje punkten avseende ringa brott. Det kan inte uteslutas att ökningen i slutet av perioden i första hand är en följd av att fler
ringa brott redovisats från polisen på grund av ökade effektivitetskrav
som sedan handlagts och »lagts ner« av åklagarna via åtalsunderlåtelser. Volymökningen är ansenlig – närmare 8 000 ärenden.
Utvecklingen av påföljder enligt 34 kap. 1 § första punkten BrB kännetecknas av en tydlig minskning mellan 1983 och 2000, varefter antalet beslut ligger kring 2 000 årligen. Minskningen utgörs i huvudsak av
allt färre förordnanden i samband med skyddstillsynsdomar avseende
förmögenhetsbrott, vilket i sin tur sammanfaller med att allt färre kriminellt belastade män lagförs för stöldbrott.

Utblick
Avslutningsvis ska fyra särskilda frågor tas upp, nämligen (1) hur antalet påföljder som åklagare och domstol kan välja emellan, har utveck-
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Det svenska påföljdssystemet känner inte bara till ett stort antal olika påföljder utan också en mängd kombinationer av dessa. År 1975
redovisades dessa påföljder och påföljdskombinationer i 41 variationer (rså 1976, tabell 3.4.15; avser domslut i tingsrätt). Under tiden har
några påföljder och påföljdskombinationer avskaffats (till exempel internering, avsättning, suspension, disciplinstraff för krigsmän), medan
nya påföljder har tillkommit (till exempel samhällstjänst, kontraktsvård, ungdomstjänst, ungdomsvård). År 2011 var antalet påföljder och
påföljdskombinationer i princip detsamma (40 stycken, se bilaga 1).
Påföljdssystemet har nyligen utretts (sou 2012:34). Det övergripande
målet är att skapa ett system av påföljder som i sina grundläggande
drag bildar ett klart och överskådligt uppbyggt system som kan uppfattas som trovärdigt, rimligt och rättvist. Utredningens huvudförslag
när det gäller vuxna lagöverträdare är att avskaffa villkorlig dom och
skyddstillsyn och ersätta dessa påföljder med ett system av villkorligt
fängelse kombinerat med olika tilläggssanktioner.

Fördjupning

lats under perioden; (2) om kvinnor och män dömts till lika straff; (3)
om påföljdsvalet har blivit mildare eller strängare; samt (4) om det
finns skillnader mellan olika påföljder när det gäller återfall.

Skillnader mellan män och kvinnor
Eftersom en av påföljdssystemets grundläggande målsättningar är att
lika brott ska leda till lika straff, är det en viktig fråga om kvinnor och
män döms lika – givet att ålder, tidigare brottsbelastning och aktuell
brottslighet hålls konstant. Tidigare sammanställningar har visat att
så inte alltid är fallet utan att kvinnor behandlas mildare.185 Det gäller
av allt att döma även för den här undersökningsperioden. Visserligen
är det inte möjligt att med hjälp av lagföringsstatistiken hålla de enskilda brottens straffvärden konstanta. Men genom att dela upp domsluten efter ålder, tidigare belastning och exakt brottsrubricering samt
att endast undersöka tingsrättsdomar som innehåller ett enda brott av
angivet slag, uppnås ändå en hög grad av jämförbarhet. Det bör också
beaktas att redovisningen avser tingsrätternas bedömning efter det att
åklagaren väckt åtal. Redovisningen tar alltså inte upp frågan i vilken
mån åklagarna behandlar kvinnor och män lika när det gäller att utfärda åtalsunderlåtelser, strafförelägganden respektive att väcka åtal.
Av utrymmesskäl redovisas i bilaga 2 utfallet för brottstyperna misshandel (3 kap. 5 § BrB), stöld (8 kap. 1 § BrB), rån (8 kap. 5 § BrB), bedrägeri (9 kap. 1 § BrB), (grovt) rattfylleri (trafikbrottslagen 4 § 1 mom.
185

Se till exempel SCB (1986:52); Kardell (2006: tabell 3.5; 3:13, 3:15–16); Åklagarmyndigheten (2007:40); Kardell (2011: tabell 10).
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respektive 4 a §) och narkotikabrott (narkotikastrafflagen (1968:64) 1 §)
fördelade på kön, tidigare belastning samt perioderna 1975–1989 och
1990–2010. Valet av period bestämdes av straffvärdesreformen (se ovan)
som trädde i kraft under år 1989. Av utrymmesskäl har ålder inte tagits
med här, men det har visat sig att åldersfördelningen inte påverkar utfallet på ett principiellt sätt.
Med undantag för bedrägeri, där fördelningen av olika påföljder är
mycket likartad mellan kvinnor och män, är tendensen i övrigt tydlig.
Kvinnor döms mindre ofta till fängelse, men oftare till skyddstillsyn
(se bilaga 2).
Om detta i första hand beror på en mildare behandling och/eller att
brottets straffvärde i allmänhet är något lägre när det gäller kvinnor,
förblir en öppen fråga i denna redovisning. Men på grund av att skillnaderna framförallt gäller korta fängelsestraff (upp till sex månader)
talar mycket för att kvinnor faktiskt behandlas mildare i tingsrätterna.

Strängare eller mildare sanktioner?
Lagföringar avseende den allvarligaste brottsligheten, den som lett
till fängelse eller skyddstillsyn, har varit mycket stabil under perioden. Däremot har strafftiderna förändrats. Kortare frihetsstraff har
blivit ovanligare (via till exempel villkorlig dom med kontraktsvård),
samtidigt som långa fängelsestraff har ökat. Frågan är om detta är en
följd av allvarligare brottslighet och/eller ändrad straffpraxis på grund
av skärpt lagstiftning respektive skärpt praxis i överrätterna. Ett detaljerat svar kräver specialundersökningar, men det står klart att såväl lagskärpningar som skärpt praxis haft betydelse (jämför Granath
2007, när det gäller ungdomsbrott). Det sammantagna resultatet är att
beläggningen på fängelserna (inklusive häkten) har ökat från genomsnittligt 4 140 fångar år 1975 till ungefär 6 760 fångar år 2011 (se figur 10).
Hur den framtida utvecklingen kommer att se ut är svårt att förutse
(von Hofer 2010).

Återfall
Även om valet av påföljd numera inte ska avgöras utifrån individual
och allmänpreventiva utgångspunkter, är det ändå en berättigad fråga
om de olika påföljderna är lika eller olika i återfallshänseende. Den
internationella forskning som finns tillgänglig ger ingen tydlig vägledning om huruvida vissa påföljder ger en lägre eller högre risk för
återfall än andra när man kontrollerat för inverkan från andra faktorer,
det vill säga om det finns några individualpreventiva skillnader mellan
påföljder. I vissa analyser framstår det exempelvis som att icke frihetsberövande påföljder ger lägre återfall än frihetsberövande påföljder,
men i andra analyser är utfallet det omvända (Villettaz m.fl. 2006).
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Figur 10. Antal personer inskrivna på fängelser och häkten (medelbeläggning),
åren 1975–2011. Källa: Nordic Criminal Statistics.
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Figur 11. Andel personer som återfallit i brott inom tre år av samtliga personer med
en ingångshändelse år 2005, efter antal tidigare belastningar och mest ingripande
påföljd i ingångshändelsen. Procent. Källa: Kriminalstatistiken.
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Figur 11 bygger på ett stort underlag – i det närmaste 58 900 ingångshändelser, vilket borgar för ett robust utfall. Likartade resultat framkom redan i återfallsstatistiken från 1970- och 1980-talen (RS PM 1991:2,
sid. 19–22). Villkorlig dom följs åt av minst återfall, därefter kommer
böter. Högst återfall har påföljderna fängelse eller skyddstillsyn beroende på tidigare belastning.
Figuren bekräftar att återfall i brott i allt väsentligt186 är en funktion
av antalet tidigare belastningar. Inom de enskilda belastningsklasserna
(0, 1, 2–3, 4–8, 9+) varierar återfallsriskerna mellan olika sanktioner endast i begränsad omfattning, men tre mönster kan urskiljas.
• I belastningsklasserna 0–3 åtföljs fängelse och skyddstillsyn av högre återfallsrisker än de övriga påföljderna.
• Med undantag för belastningsklassen 9+ uppvisar villkorlig dom
alltid lägre återfallsrisker.
• Fängelse åtföljs i genomsnitt inte av färre återfall än andra mindre
ingripande påföljder.
Återfallsstatistiken bör inte tolkas så att det är själva påföljderna som
utgör orsaken till de varierande återfallsriskerna. Speciellt är den villkorliga domen inte i sig orsaken till den systematiskt lägre återfallsrisken när det gäller denna påföljd. Snarare ger den brottslighet som ligger till grund för den villkorliga domen domstolen anledning att tro
att brottskarriären i dessa fall går mot sitt slut. Liknande resonemang
– bara med omvända förtecken – gäller för skyddstillsyn i belastningsklasserna 0–3, där återfallsriskerna ligger över genomsnittet.
Sammantaget är dock variationerna mellan olika påföljder i de olika belastningsklasserna starkt begränsade och återfallen blir alltmer
sannolika ju oftare de tilltalade har varit lagförda. I vilken mån detta är
en konsekvens av negativ selektion (det vill säga lågriskfallen har fallit
bort i ett tidigare skede) och/eller negativ individualprevention (det
vill säga varje ny lagföring bidrar i sig till att försämra möjligheterna
till ett laglydigt liv) är oklart.
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Påföljd m.m.

Samtliga

Fängelse

12 686
87

Skyddstillsyn

4 412

Skyddstillsyn förenat med dagsböter (28 kap. 2 § BrB)
Skyddstillsyn förenat med fängelse (28 kap. 3 § BrB)

194
193

Skyddstillsyn förenat med kontraktsvård (28 kap. 6a § BrB)

1 090

Skyddstillsyn förenat med samhällstjänst (28 kap. 2a § BrB)

1 403

Villkorlig dom

1 386

Villkorlig dom förenat med samhällstjänst (27 kap. 2a § BrB)

4 694

Villkorlig dom förenat med samhällstjänst och dagsböter

1

Villkorlig dom förenat med dagsböter (27 kap. 2 § BrB)

5 374

Ungdomsvård

1 388

Ungdomsvård och ungdomstjänst

· Påföljdsutvecklingen

Sluten ungdomsvård

Fördjupning

Bilaga 1.
Domslut i tingsrätt efter påföljd år 2011. Källa: Brå (2011).

340

Ungdomsvård och dagsböter

28

Ungdomstjänst

2 816

Dagsböter

23 653

Normerade böter

9

Penningböter

12 315

Överlämnande till vård enligt lagen om vård av missbrukare (31 kap.
2 § BrB)

15

Rättspsykiatrisk vård

49

Rättspsykiatrisk vård och skyddstillsyn (31 kap. 3 § 3 st. BrB)

2

Rättspsykiatrisk vård med utskrivningsprövning (31 kap. 3 § 2 st. BrB)

183

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende fängelse

365

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende fängelse plus dagsböter
34 kap. 1 § 1 .p BrB tillämpad avseende sluten ungdomsvård
34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende skyddstillsyn

1
6
1 172

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende skyddstillsyn plus fängelse
(34 kap. 6 §)

40

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende skyddstillsyn plus dagsböter
(34 kap. 6 §)

76

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende skyddstillsyn förenat med
sam-hällstjänst

225

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende skyddstillsyn förenat med
kon-traktsvård

86

34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende villkorlig dom
34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende villkorlig dom plus dagsböter

107
26
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Påföljd m.m.
34 kap. 1 § 1 p. BrB tillämpad avseende villkorlig dom plus
samhällstjänst
34 kap. 1 § 1 p. BrB övrigt

Samtliga
1
2

Fri från påföljd (30 kap. 6 § BrB)

13

Påföljdseftergift (29 kap. 6 § BrB)

29

Övriga fällande domar med två eller fler påföljder (utan referenser
angivna mellan påföljd och brott)

3

därav domar med fängelse

1

Övriga fällande domar med referenser angivna mellan brott och
påföljd

40

därav med fängelse

26

Samtliga fällande domar
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FRAMVÄXTEN AV OCH KÄNNETECKEN HOS
DEN ORGANISERADE BROTTSLIGHETEN
I SVERIGE
Lars Korsell och Daniel Vesterhav

Sammanfattning
Organiserad brottslighet är ett fenomen som inte är helt lätt
att mäta i siffror. Det är närmast omöjligt att få fram statistiska uppgifter om brottsligheten och dess utveckling. Delvis beror det på avsaknaden av en enhetlig definition av organiserad
brottslighet, men även om man utgår från exempelvis eu:s definition (eu 1997) – att ett brott bland annat har begåtts av fler än
två personer, att dessa samarbetat under längre tid och att det
föreligger en viss arbetsdelning – är det inte möjligt att få fram
siffror med någon slags statistisk trovärdighet.
Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med gäng. De
synliga gängen, som i detta fördjupningsavsnitt benämns broderskap, utgör endast en del av organiserad brottslighet i Sverige. En stor del av den kriminella affärsverksamheten utförs snarare av löst sammansatta och flexibla projektorganisationer, så
kallade ad hoc-grupperingar. Huvudnäringen är att tillgodose
marknadens efterfrågan på illegala – eller billiga – tjänster och
varor.
Den organiserade brottslighetens utveckling i Sverige går emellertid att beskriva kvalitativt utifrån den forskning som bedrivits
på området, inte minst av Brå. Även om organiserad brottslighet
fått ett stort genomslag i kriminalpolitik och mediebevakning
de senaste tjugo åren är det knappast något nytt fenomen. En
tidig form är sjöröveri. Ett annat klassiskt inslag inom organiserad brottslighet är smuggling även om smuggelgodset genom
seklerna bytt skepnad många gånger om. I dag handlar det om
narkotika, dopningspreparat, cigaretter och vapen. Det förekommer även att människor smugglas in i landet. En annan viktig del av den organiserade brottsligheten är nu som då storskaliga stölder med efterföljande häleribrottslighet.
Under 1970- och 1980-talen började nätverk av kriminellt belastade individer – som ofta var sammanbundna av att de hade
samma etnicitet eller var inriktade på samma typ av brotts-
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Organiserad brottslighet – mer än bara gäng
–Vi har ingen organiserad brottslighet. Här finns inget mc-gäng.
På det sättet svarade en företrädare för en kommun på frågan vilka problem med organiserad brottslighet som förekom i lokalsamhället (Brå
2010). Citatet illustrerar väl en vanlig föreställning om vad som är organiserad brottslighet och hur denna form av kriminalitet tar sig uttryck
(Levi 1998). Mc-gängens tidvis våldsamma framfart är en historiskt sett
ung företeelse, men har fått desto större närvaro i medierna (Vesterhav
2003). Kraftiga karlar i väst med ryggmärken, grenslande motorcyklar
i kolonnkörning gör sig bra på bild. Annorlunda är det med närmast
osynliga narkotikaentreprenörer (Brå 2007a; Vesterhav 2008). I själva
verket är de så försiktiga att de undviker att tala om känsliga frågor i
telefon eller på platser som går att avlyssna med buggningsutrustning
(SOU 2012:44; Brå 2007a).
Den ena ytterligheten av organiserad brottslighet brukar kallas för
broderskap eftersom de som ingår i ett sådant betonar tillhörigheten
till gruppen (Larsson 2008). De har ofta namn och symboler. Mc-gängen tillhör kategorin broderskap och deras synlighet i lokalsamhället
skapar oro och rädsla hos allmänheten. Det är inte ovanligt att kommuner försöker försvåra deras etablering i klubblokaler genom att
köpa upp fastigheter i »riskzonen« (Brå 2010).
Den andra ytterligheten kallas för ad hoc-grupperingar eftersom det
finns ett tillfälligt drag i samverkansformen. Personer i dessa konstellationer betonar det affärsmässiga i verksamheten (Larsson 2008). Vissa
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De mc-gäng som idag har blivit en av de tydligaste symbolerna
för organiserad brottslighet etablerade sig i Sverige först i början av 1990-talet. Parallellt med att broderskapsgrupperingar
började bildas i Sverige fick Polisen även upp ögonen för nätverk av tungt kriminella personer med en stark förankring i
vissa förorter eller familjer. Utvecklingen gick mot att det blev
mer attraktivt för enskilda individer att tillhöra någon form av
konstellation.

Fördjupning

upplägg – få stort utrymme i storstädernas kriminella miljö.
Till följd av nätverksstrukturen är denna form av organiserad
brottslighet inte särskilt synlig. Brottsinriktningarna var främst
stölder, rån, spelklubbar och narkotika.
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ser sig också själva som affärsmän (Vesterhav 2008; Korsell, Skinnari
och Vesterhav 2009; Brå 2007a). Sådana grupperingar bildas för att genomföra kriminella projekt, till exempel en smugglingsoperation. Då
förutsätts en arbetsdelning med olika funktioner. Ofta finns en kärna
som långsiktigt samarbetar, medan andra engageras för enstaka projekt (Brå 2005a).
En vanlig missuppfattning är att medlemmarna i broderskapsgrupperingarna utför alla sina vinstdrivande brott tillsammans som en
enig grupp. I verkligheten är det desto vanligare att medlemmar begår
brott tillsammans med personer som inte är medlem i något broderskap (Korsell, Skinnari Vesterhav 2009; Brå 1999; rkp-rapport 2009).
Utöver skydd och gemenskap har medlemskapet främst betydelse för
den individuella medlemmens eget varumärke. Det gör att en medlems kriminella kapacitet knappast ifrågasätts. En sådan person kan
vara eftertraktad för olika uppgifter och i sammanhang där inga andra
medlemmar förekommer.
Ofta överskattas broderskapsgrupperingarnas betydelse för den
kriminella miljön till följd av deras dåliga rykte, grundat på tidigare våldshändelser, synlighet och medial exponering (Korsell, Skinnari
och Vesterhav 2009). På motsatt vis underskattas ofta ad hoc-grupperingarna eftersom de som regel uppträder mycket diskret i syfte att
undgå myndigheternas uppmärksamhet. Som kommer att utvecklas
nedan har dock broderskapsgrupperingarna fått desto större betydelse
som förebilder. Gängbildning och att söka sig till gäng har blivit tongivande i delar av den kriminella miljön, med flera negativa konsekvenser som ökade konflikter och våldsdåd (Brå 2012a).
Med mindre eller större närhet och likhet till broderskap eller ad
hoc-grupperingar finns sedan konstellationer med hemvist till en
stadsdel eller en förort till de större städerna i landet. Denna tillhörighet kan också bestå av släktskap (Brå 2012a).
Indelningen i broderskap och ad hoc-grupperingar är ett sätt att
göra den organiserade brottsligheten mer begriplig. Det finns nämligen ett hundratal olika definitioner av begreppet «organiserad brottslighet», som varierar beroende på i vilken kontext och i vilket syfte de
används (sou 2000:88 sid. 57ff; von Lampe 2009). Den definitionsmodell av organiserad brottslighet som eu använder sig av innehåller elva
punkter som var och en beskriver karaktäristiska drag i denna kriminalitet. Exempelvis krävs att fler än två personer med olika uppgifter
samarbetar under längre tid för att begå allvarliga brott med ekonomisk vinning som motiv (eu 1997). Forskaren Michael Levi (1998) har
skämtsamt uttryckt att eu:s definition är så vid att den täcker in allt
från italienska maffiakarteller till tre inbrottstjuvar som tillsammans
driver en fönsterputsfirma.
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Med tanke på svårigheten att definiera organiserad brottslighet är det
också närmast omöjligt att få fram statistiska uppgifter om brottsligheten och dess utveckling. Hur och när vet man att ett brott i enlighet
med exempelvis eu:s definition har begåtts av fler än två personer, att
de samarbetat under längre tid, att det föreligger en viss arbetsdelning?
Med dessa krav är det inte möjligt att få fram siffror med någon form
av statistisk trovärdighet. Svårigheten är som störst vid anmälningstillfället när ett brott har begåtts eftersom informationsläget vid denna
tidpunkt ofta är knapphändigt. Även om en utredning inleds kanske
den inte kommer så långt att bakomliggande kriminella strukturer
framträder tillräckligt klart.
Kännetecknande för kriminalstatistiken, liksom också mycket av
polisens arbete, är att den utgår från enskilda gärningspersoners individuella brott. Organiserad brottslighet utmärks i stället av att brottsligheten praktiskt taget har ett konstant flöde av aktivitet. Ta exempelvis en narkotikaentreprenör med medarbetare. Hela tiden förbereds
för att ta emot nya partier samtidigt som löpande och tidigare partier
hanteras med distribution, betalningar och andra praktiska detaljer. I
kriminologisk mening är det en pågående brottslig verksamhet där de
individuella brotten knappast är möjliga eller intressanta att urskilja.
Det är enbart de juridiska ramarna för ett eventuellt åtal som förutsätter att delar av brottsligheten ringas in i några bestämda gärningar.
Detta kapitel avviker därför från de mer statistikbaserade kapitlen
i rapporten genom att beskrivningen av organiserad brottslighet baseras på tidigare forskning, både av Brå och andra, som bland annat
omfattar intervjuer samt genomgångar av förundersökningar och underrättelserapporter. Även om den fortsatta texten i hög grad kommer
att handla om olika brottsområden eller brottstyper som är typiska för
organiserad brottslighet finns det inte några specifika brott som alltid
kan räknas till den organiserade brottsligheten. Det karaktäristiska för
organiserad brottslighet är själva processen – hur brotten begås – inte
en specifik typ av brott eller gärningsperson (Adamoli m.fl. 1998). Det
finns alltså inte några specifika «organiserade» brott utan enbart brott
som sker inom ramen för en organiserad och nätverksbaserad brottslighet, av vad man skulle kunna kalla för organiserade gärningspersoner. Vid närmare undersökning kan därför alla möjliga brott vara
»organiserade«, till exempel stöld. Det innebär också att brott som ofta
hänförs till organiserad brottslighet, som koppleri, grova narkotikabrott och utpressning, inte behöver ha någon koppling till organiserad
brottslighet utan kan begås av enskilda kriminella.
För en tid sedan genomfördes ett eu-finansierat internationellt samarbete om hur myndigheterna kan utveckla bättre mätmetoder för att
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bedöma och beskriva den organiserade brottsligheten (Vander Beken
m.fl. 2004). En av projektets slutsatser var att det behövdes ett framtidsorienterat tillvägagångssätt som innehöll både risk- och hotbildsbedömningar. En modell utvecklades för att bättre kunna mäta den
organiserade brottsligheten. En risk- och hotbildsbedömning av organiserad brottslighet bör enligt denna modell innefatta en översikt
av både kriminella grupper, dessa gruppers motåtgärder mot till exempel
polisinsatser och lagförstärkande åtgärder, illegala marknader och legala
marknader. Mätning av organiserad brottslighet skulle följaktligen baseras på ett helt annat förfarande än för brott i allmänhet. Delar av den
fortsatta redovisningen kommer att ta fasta på flera av dessa faktorer
i modellen.

Sjörövare, tjuvar och smugglare
I dag får organiserad brottslighet stort genomslag i kriminalpolitik
och mediebevakning. Man kan förledas att tro att det är något nytt.
I själva verket har organiserad brottslighet funnits mycket länge. En
tidig form är sjöröveri (Johansen 1996). Visserligen härjar sjörövare
fortfarande på haven, men numera långt från svensk kust. Gårdagens
stråtrövare finns betydligt närmare, men i form av dagens rånnätverk.
Smuggling är också ett klassiskt inslag inom organiserad brottslighet,
även om smuggelgodset genom seklerna bytt skepnad många gånger
om. I dag handlar det om narkotika, dopningspreparat, cigaretter och
vapen. Det förekommer även att människor smugglas in i landet.
En viktig del av den organiserade brottsligheten är nu som då storskaliga stölder med efterföljande häleribrottslighet (Walsh 1977). Genom industrialismen och konsumtionssamhället finns både mer att ta
och en efterfrågan på »billiga« varor. Attraktivt stöldgods är kontanter,
guldsmycken och dyra fordon av olika slag. Till det kommer stöld av
stora kvantiteter varor, från lager eller under transport. Det gäller allt
från elektronikvaror till märkeskläder.

Spritsmuggling med gamla anor
En tidig typ av organiserad brottslighet i Sverige tog form när ransonering av alkohol infördes under första världskriget (Lenke 1985).
Inköpen begränsades genom anteckning i en motbok. Det innebar
att tillgången på starka drycker inskränktes. Kriminella entreprenörer
var inte sena med att dra slutsatser kring glappet mellan tillgång och
efterfrågan (Johansen 1994). Smugglingen tog fart liksom hembränningen (Björ 1985).
Många personer var involverade i smugglingen och hade olika uppgifter till lands och sjöss (Andersson 2001). Verksamheten bedrevs som
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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en rörelse, ett kriminellt företagande. Med andra ord utvecklades en
organiserad brottslighet för att kunna genomföra de storskaliga projekten. De som i slutändan konsumerade smuggelvarorna på restauranger, svartklubbar eller i hemmen var dock vanliga människor.
Exemplet med spritsmuggling belyser väl vad som kännetecknar
stora delar av den organiserade brottsligheten. Det är en handel för
att tillgodose en mer eller mindre legitim efterfrågan på varor eller
tjänster som är illegala, skattefria eller skamfyllda (Korsell, Skinnari
och Vesterhav 2009). Fler exempel kommer att nämnas längre fram i
kapitlet.
Motboken avskaffades år 1955, men det innebar inte att smugglingen upphörde (Johansen 2004). Höga skatter på alkohol är en central
del av svensk alkoholpolitik och för de kriminella entreprenörerna
liksom deras köpare är det ett »handelshinder« på samma sätt som
förbud och ransonering. Följaktligen fanns pengar att tjäna genom att
erbjuda »skattefria« varor.
Alkohol är fortfarande en del av den organiserade brottslighetens
»varusortiment«. Kriminaliteten följer dock med i tidens transportmönster och lagstiftning. I stället för sjövägen tar sig alkoholen in med
vägtransport (Johansen 2004). Det finns också i dag en lagstiftning
som ger godkända företag tillstånd att importera alkohol till särskilda upplag. Skatten betalas senare, i distributionsledet (Sjöstrand 2009;
Brå 2011a). Det är givetvis frestande att som brottsverktyg använda sådana företag med tillstånd för att »nästan lagligt« ta in stora kvantiteter skattefri alkohol. Genom olika manipulationer betalas ingen skatt
i senare distributionsled.
Medlemskapet i eu har lättat upp reglerna för införsel av alkohol för
eget behov (Sjöstrand 2009). Det har skapat ett utrymme för en småskalig distribution med många entreprenörer som tillgodoser begränsade lokala marknader. Det förekommer också att större kvantiteter
tas in i Danmark för att sedan successivt lastas om till mindre iögonen
fallande transportfordon för att smälta in i det intensiva transportflödet över Öresundsbron (Brå 2012a). De få som råkar bli stannade av
tullen hänvisar till bröllop och femtioårskalas med många gäster (Brå
2012a).

Under samma tid som ransonering infördes i Sverige gick lagstiftaren
hårdare fram i länder som usa och Norge. Man nöjde sig inte med
ransonering utan alkohol förbjöds, med känt resultat för smuggling
och hembränning. Förbudstiden i usa lade grunden till senare tids utveckling av amerikansk organiserad brottslighet med särskilt hårdför
framtoning (Johansen 2004). Hanteringen av alkohol drog till sig en
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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ny generation kriminella entreprenörer som bedrev verksamheten effektivt och storskaligt.
Professor Per Ole Johansen i Norge har jämfört förbudstiden i usa
med Norge. Ett skäl till att den illegala sprithanteringen i jämförelselandet Norge inte tog sig industriella former som i usa och ledde till
en ansamling av kriminellt kapital på få händer var svårigheten att
utan risk för upptäckt driva en illegal industriell verksamhet. Det går
knappast i länder som Norge eller Sverige, med få stora städer och därmed en hög grad av social kontroll. Korruptionsnivån var också helt
annorlunda mot usa, där exempelvis den lokala Chicagopolisen stod
på Al Capones lönelista (Höjer 2009). Det var därför som Al Capones
fall blev ett jämförelsevis beskedligt skattebrott eftersom det var ett federalt brott som inte hanterades av lokal polis.
Den småskaliga smugglingen i Norden skilde sig också från den organiserade hembränningen och smugglingen, som krävde stora investeringar och omfattande belopp till »löner«, vilket också innebar stora
risker för ekonomiska förluster. Småskaligheten i Norge och Sverige
ledde fram till en affärsmässigt stryktåligare verksamhet i allt väsentligt befriad från våldsinslag. Det saknades kulturella och marknadsmässiga förutsättningar för att spritsmugglingen skulle fortsätta i andra former av organiserad brottslighet med korruption av politiska
partier, legal näringsverksamhet samt kontroll av fackföreningar och
myndigheter (Korsell 2011). I usa var förutsättningarna annorlunda.
Där infiltrerades fackföreningar, affärslivet, myndigheter och politiken
på olika nivåer (Jacobs 1999, 2006).

Cigaretter
På det internationella planet är cigaretter en viktig del av den organiserade brottsligheten (von Lampe 2011). Stora likheter finns med alkohol genom att en marknad skapas för att kringgå höga punktskatter.
På samma sätt som med alkohol missbrukas lagstiftningen som ger
godkända företag tillstånd att importera tobak till särskilda upplag.
Smuggling av cigaretter är också en del av den svenska organiserade brottsligheten (Persson 1999). Sverige fungerar även som transitland för vidare transport till bland annat Norge. Signifikant för dagens
marknad är inslaget av piratkopierade cigaretter eller att cigaretter
säljs under märken som egentligen inte existerar (Brå 2012a). Samma
fenomen förekommer även för alkohol, men är mindre synlig än för
cigaretter som oblygt tillhandahålls i den legala handeln.
För gärningspersonerna har illegala cigaretter och alkohol fördelarna att de inte är stigmatiserade varor. Det är stor skillnad mot narkotika. När cigarettskatten höjdes på 1990-talet gick också flera narkotikadistributörer över till att i stället smuggla cigaretter (Brå 2007a).
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Narkotikabekämpning har under en längre tid varit en kriminalpolitiskt prioriterad fråga i Sverige och polis och tull har i decennium efter decennium haft narkotika högt på prioritetslistan (Kassman 1998;
Brå 2009a, 2011b). Åtskilliga personer som avtjänat och avtjänar fängelsestraff gör det till följd av narkotikabrott. Statistiken över narkotikabrottslighet speglar därför att lagstiftaren ser särskilt allvarligt på
denna kriminalitet (se kapitlet om Narkotikabrott). Till det kommer
myndigheternas efterföljande ansträngningar och prioriteringar (jämför Christie och Bruun 1985). Men så har det inte alltid varit.
Under 1950-talet och tidigare betraktades narkotikamissbruk som
ett socialt problem och var knappast en fråga för kriminalpolitiska
initiativ. Då handlade det om missbruk i begränsade kretsar, särskilt
bland musiker och kändisar (Wierup och de la Reguera 2010). Narkotika återfanns också i något vidare kretsar genom att vissa läkare
var för frikostiga med förskrivningar. På den tiden hade Statspolisavdelningen i Stockholm en »rusgiftssektion« som var inriktad på illegal narkotika- och sprithantering (Narkotikakommissionen 1983). När
Rikspolisstyrelsen bildades år 1965 inrättades också en narkotikakommission. Det var ett svar på att marknaden för narkotikasmuggling
växte. Successivt började narkotika uppfattas som ett av de allvarligaste
samhällsproblemen. Inom polisen började narkotikarotlar att etableras och narkotikabekämpning blev snart en viktig uppgift.
På flera plan har de senaste decenniernas utveckling av den organiserade brottsligheten också handlat om narkotikamarknaderna. Narkotikaproblematiken fick så stor dominans att den mer eller mindre
uppfattades som synonym med organiserad brottslighet. När ekonomisk och organiserad brottslighet blev en kriminalpolitisk fråga under 1970-talet hade polis och tull redan under tio års tid varit inriktad
på att bekämpa de organisatörer som svarade för den storskaliga distributionen (Kassman 1998). Det var också mot narkotikabrottslighet
som hemliga tvångsmedel (telefonavlyssning) tidigt började användas.
Även penningtvättsbekämpningen har sina rötter i kriget mot narkotikan (Brå 2011c).
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Plötsligt uppenbarade sig en möjlighet att tjäna pengar med en jämförelsevis liten risk. Den höjda cigarettskatten liksom det tidigare exemplet med motboken på alkohol visar tydligt att det är regleringar
som skapar en marknad för en organiserad brottslighet (Korsell och
Nilsson 2003). Det är därför en stor utmaning för lagstiftare att balansera de positiva effekterna på folkhälsa, skatteintäkter eller vad man
vill åstadkomma, med de negativa verkningarna som en etablering av
organiserad brottslighet kan innebära.
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Narkotikabrott har även en viktig strategisk betydelse i bekämpningen av organiserad brottslighet. Till följd av att organiserad brottslighet är svårutredd behövs inte sällan tvångsmedel för att kunna nå
framgång, något det höga straffvärdet för narkotikabrott ger polisen
möjlighet till. Narkotika är därför ett tacksamt ingångsinbrott vid utredningar kopplade till organiserad brottslighet, som inte sällan inriktas mot strategiska personer uppsatta på polisens mållistor.
Vid sidan av narkotikarotlarna fick organiserad brottslighet dock
aldrig någon hemvist i särskilda rotlar. I stället hanterades narkotika
för sig i narkotikarotlarna och övriga former av organiserad brottslighet splittrades på rotlar för grova brott, koppleri etc. Egentligen är det
först med de nyligen bildade regionala underrättelsecentren (ruc) och
aktionsgrupperna som organiserad brottslighet har fått en tydligare
organisatorisk hemvist (Brå 2011b).
Årtionden av högprioriterad narkotikabekämpning har lett till en
nätverksbetonad kriminalitet där personer går in och ur grupperingar
(Brå 2005a). Åtskilliga aktörer är mycket försiktiga, verksamheten är
strikt indelad i olika funktioner som hålls isolerade från varandra och
särskilda personer engageras för riskfyllda uppgifter (Brå 2007a; sou
2012:44). Resultatet är en stryktålig kriminalitet som har förmåga att
stå emot myndigheternas insatser (Korsell 2011). För gärningspersonerna sker det dock på bekostnad av en effektiv ekonomi som för många
inte genererar stora överskott (Brå 2007b; Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). Narkotikamarknaden kännetecknas också av en kreditekonomi, känslig för störningar från resurssvaga köpare (Brå 2007b). När
tull och polis gör beslag innebär det samtidigt att någon eller några
hamnar i stora svårigheter med skulder som ska betalas utan att det
finns något att sälja. Ryktet om narkotikamarknadens lönsamhet är
således överdriven (Brå 2007b).
Sedan 1960-talet har preparaten blivit fler och införseln kommer
också via fler kanaler och länder. Förr var det ett mindre antal entreprenörer som försåg marknaden med droger (Sturesson 2004). Idag är
det ett virrvarr av personer som är involverade i narkotikadistributionen (Brå 2005a, 2007a). Preparatens ställning på marknaden har också
förändrats. Kokain som inte för länge sedan betraktades som en innedrog har i dag spritts till vidare grupper (Brå 2012a). Syntetiska droger
har ökat kraftigt på marknaden. Mindre vanliga droger som kat har
tillkommit för att tillgodose efterfrågan hos en del minoriteter.
Narkotikamarknaden synes nu genomgå en omstrukturering. Internet har blivit en viktig distributionsform och bör på sikt innebära att
vinster flyttas över till de grupperingar som via utländska hemsidor
driver handel. Cannabis har i ökande grad börjat odlas i Sverige (RKP
2007). Från början handlade det mest om hemmaodling, men produktionen sker i dag även i industriell skala där bostäder och lokaler
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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På 1970-talet beskrevs en förhållandevis omfattande miljö med sexklubbar, massageinstitut och bordeller (amob 1977). Sedan dess har
stora förändringar skett, som speglar samhällets utveckling med ökad
jämställdhet och bättre levnadsvillkor. Sociala myndigheter och polis
har också enträget motverkat prostitution, oavsett i vilka former den
bedrivits. Den inhemska prostitutionen är i dag inte alls lika framträdande i jämförelse med beskrivningarna från 1970-talet (Socialstyrelsen 2007; sou 1995:15; amob 1977). Marknaderna är betydligt större utomlands och åtskilliga sexköp av svenska män sker dessutom utanför
Sveriges gränser. Förklaringen till detta är ett ökat resande, en reducerad upptäcktsrisk och att sexköp inte är olagligt i många länder (jämför Folkhälsoinstitutet 1999).
Kombinationen globalisering, allt öppnare gränser och frånvaron
av järnridån har dock fört med sig ett jämförelsevis nytt fenomen – organiserade former av koppleri med utländska kvinnor i Sverige (Alalehto 2002; Brå 2008a). Det finns också ett inslag av människohandel
i denna verksamhet.
Denna prostitutionsverksamhet drivs av utländska nätverk och har
knappast några kopplingar alls till den organiserade brottslighet på
svensk mark som har andra inriktningar än sexhandel (Brå 2012a). Flera tänkbara förklaringar finns till denna strikta uppdelning av de kriminella marknaderna. Rekrytering av utländska kvinnor till prostitution i Sverige sker i lokalsamhället. Ofta av personer som på ett eller
annat sätt är bekanta med kvinnorna eller känner personer i deras
närhet (Brå 2008b). Grupperingar med landsmän och lokalkännedom
har här ett försprång.
Den andra förklaringen är att organiserad brottslighet i svenska städer i begränsad utsträckning varit involverad i koppleriverksamhet.
Troligtvis var organiserad brottslighet i större grad aktiv under 1970-talet, men sedan dess har banden blivit allt svagare fram till dess att utländska grupperingar började förändra marknaden (jämför amob
1977). Kanske finns också ett motstånd mot att ge sig in i sexhandeln,
som uppfattas som både svår och osympatisk att bedriva (Brå 2012a).
De utländska nätverk som opererar i Sverige är som regel små med
ett fåtal kvinnor i prostitutionsverksamheten (Brå 2008b). Kontakt
med kunder sker ofta via internet och mobiltelefon. Även viss gatuprostitution förekommer, även om alla inblandade parter inklusive
köparna helst undviker denna form av exponering.

Fördjupning

görs om till växthus med artificiell belysning. Samma utveckling sker
i Sverige som redan ägt rum i Nederländerna (Korsell, Skinnari och
Vesterhav 2009; RKP 2007).
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Ingen vet hur många kvinnor som ingår i verksamheten med koppleri och människohandel (Brå 2011d, 2011e). Kvinnorna flyttas runt
mellan olika städer och länder (Brå 2008b), vilket gör det svårt att uppskatta hur många de är. I annonser på nätet kan samma kvinna uppträda under flera identiteter (Månsson och Söderlind 2004). Delar av
prostitutionen sker också dolt, på hotell och i lägenhetsbordeller (Brå
2008a). Det försvårar möjligheterna för sociala myndigheter och polis
att få en överblick.

Människosmuggling och människohandel
för arbetskraftsexploatering
Om människohandel för sexuell exploatering tilldragit sig särskilt
mycket uppmärksamhet och blivit en politisk arena för frågor om
kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter, gäller det motsatta förhållandet för arbetskraftsexploatering (jämför Tham 2001, 2006). Offren för arbetskraftsexploatering drar inte till sig samma intresse från
politiker, organisationer och medier jämfört med sexuell exploatering
(jämför Hulting 2009).
Ytterligare ett skäl till att arbetskraftsexploateringen får lite fokus är
att offren finns på en legal arbetsmarknad och utför legitima sysslor
i olika etablerade näringar. Det olagliga är exploateringen och raden
av överträdelser av de regler och avtal som gäller på arbetsrättens område. Det innebär svårigheter att identifiera de utsatta människorna.
Det finns en risk för att offren blandas samman med reguljär utländsk
arbetskraft. Offerrollen blir därför inte lika tydlig som för dem som
utsätts för sexuell exploatering.
Ingen har dock kunnat undgå skildringarna av de utländska bärplockarnas utsatta situation. Strandsatta personer i tältläger och usla
barackmiljöer har synliggjort en exploatering som annars sker i det
fördolda. Mediebevakningen har också varit intensiv under flera säsonger, men diskussionen har snarare gällt bärplockarnas svåra belägenhet och inte arbetskraftsexploatering i vidare bemärkelse.
Vid sexuell exploatering är det svårt att avgöra när det är koppleri
eller när kriminaliteten övergår i människohandel (4 kap. 1a § BrB), ett
brott som har ett väsentligt högre straffvärde än koppleri (6 kap. 12 §
BrB) (Brå 2008a). Även för arbetskraftsexploatering är gränserna mellan olika former av utnyttjande otydliga (Viuhko och Jokinen 2009).
Den utländska arbetskraft från låglöneländer som kommer till Sverige
påstås i varierande grad verka under sämre villkor än vad som gäller
för inhemsk personal. Det talar också för att en diskussion om problemet bör fokusera på exploateringen snarare än specifika brottstyper,
som i den mån de upptäcks görs det av så olika myndigheter som Polisen, Skatteverket och Migrationsverket.
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Inledningsvis nämndes stölder och efterföljande häleribrott som den
organiserade brottslighetens eviga följeslagare. Ofta glöms denna
brottslighet bort eftersom den i hög grad för tanken till gråtjuvar eller
småhandlare med kontoret på fickan. I själva verket är stöld och häleri
inte enbart en klassisk form av organiserad brottslighet utan också ett
tydligt exempel på det affärsmässiga och förhållandevis stillsamma inslaget i kriminaliteten (Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009).
Särskilt häleriledet visar också hur vardagsbrott hänger ihop med
organiserad brottslighet. Tjuvar kan uppträda enskilt, men för att få
avsättning på stöldgodset krävs hälarkontakter (Klockars 1974). Organisationsgraden i brottsligheten höjs när hälare kommer in i bilden.
Det som från början var en rad mängdbrott – enskilda brott utan kontakt med varandra – kan i hälarledet förvandlas till organiserad brottslighet.
Det finns en gräns för hur mycket som kan avyttras genom tjuvens
egna kontakter (Lenke 1980). Tjuven har ofta begränsade förutsättningar för att som säljare av stöldgods agera på den legala marknaden.
Det är på denna marknad som efterfrågan finns och rimliga priser går
att ta ut. Det som utmärker hälaren är att denne står med ena benet i
en miljö där tjuvarna finns och med det andra benet i den legala ekonomin (Steffensmeier 1986; Steffensmeier och Ulmer 2005). Med goda
kontakter går godset att sälja vidare och därför är hälaren en central
mellanhand.
Det förekommer också regelmässiga beställningsstölder (Brå 2006).
Hälare kan kontakta tjuvar för att ta specifika objekt eller skicka ut
en allmän signal om vilka varor som det finns efterfrågan på. Lageroch transportstölder förutsätter ofta hjälp »inifrån« om vilka säkerbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Stöld, häleri och rån
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Som en följd av globalisering, ekonomiska kriser och oroligheter
kan det finnas ett ökande tryck att bryta upp och söka en säkrare försörjning på annat håll (Brå 2012a). Ett rimligt antagande är att det
finns en väsentligt större efterfrågan på billig arbetskraft i jordbruk,
fruktodlingar, restaurangkök och vid rivningsarbeten, sanering och
städning än för sexuella tjänster (jämför Olander och Tilly 2008). Det
är också en större tillgång på arbetskraft för arbeten utanför sexhandeln.
Vad som talar mot en kraftig ökning av arbetskraftsexploatering är
att Sverige ligger vid sidan av både de geografiska och språkmässiga
allfarvägarna. Situationen med arbetskraftsexploatering i södra Europa är allvarligare och fördjupas dessutom genom stora flyktingströmmar som bidrar till den irreguljära arbetsmarknaden (jämför Saviano
2008).
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hetshänsyn som måste tas, när gods finns lagrat eller när det är under
transport. Transportfordon behövs också när stora godsmängder stjäls.
De kopparstölder som bland annat drabbat järnvägar, metallupplag
och byggnader med koppartak förutsätter truckar, kranar och tyngre
lastfordon. Det är utrustning som tjuvar sällan förfogar över på egen
hand.
Kopparstölderna tydliggör också att stöldgodset inte hamnar i en
undre värld utan går tillbaka till den legala ekonomin. Där förvandlas
det nedsmälta stöldgodset återigen till kabel till järnvägen, koppartak
eller andra nyttigheter genom den kriminella och legala ekonomins
kretslopp (Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). Samma sak gäller
för stöld av ett lagerparti med märkeskläder eller en transport med
elektronikkomponenter. Stöldgodset hamnar också i den legala ekonomin.
Ibland brukar spektakulära rån hänföras till organiserad brottslighet. Månader av minutiösa förberedelser, rekrytering av experter till
olika funktioner, planläggning av flykten och åtgärder för att tvätta
pengarna gör att knappast någon brottslighet är lika organiserad.
Ändå brukar rån snarare räknas till organiserade brott än organiserad
brottslighet. Skälet är att det ofta går lång tid mellan rånen och att det
i den meningen snarare är tillfälliga projekt än en löpande verksamhet (Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). Under alla omständigheter
finns dock starka kopplingar till organiserad brottslighet, exempelvis
för anskaffning av vapen, kanske hjälp med bilar och annan utrustning, tvättning av pengar och annat stöd. Till rånargrupper rekryteras
personer i den kriminella miljön med mer eller mindre koppling till
organiserad brottslighet. Vill man skilja på rån och organiserad brottslighet finns följaktligen en överlappning av personer.

Bedrägerier
Om stölder fortfarande är en viktig del av organiserad brottslighet talar mycket för att kriminaliteten börjar förändras och att en överflyttning sker från att ta – stölder och rån – till att lura till sig egendom
(Andersson och Korsell 2011). Det skulle innebära att bedrägerier är på
frammarsch som något av den »nya tidens brottslighet« (Brå 2012a).
Att bedra brukar förknippas med den ekonomiska brottslighetens mer
förfinande drag jämfört med stöldens eller rånets direkthet (Shapiro
1990). På ett generellt plan tycks organiserad brottslighet närma sig delar av den ekonomiska brottsligheten. Det gäller även skattebrott, som
också ofta bygger på vilseledande som bärande element. Förr var också
den straffrättsliga beteckningen skattebedrägeri (2 § skattebrottslagen
(1971:69) enligt tidigare lydelse).
Bedrägeribrottsligheten är svår att placera kriminalpolitiskt. Brotbrottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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tet har en mycket stor spännvidd, från enskilda personers marginella
bedrägerier till storskaliga upplägg (Korsell 2012). Därför har bedrägerier inte heller på ett naturligt sätt kunnat hänföras till ekobrotten
(Korsell 2012).
Det är också svårt att dra gränsen mellan ekobrottslingars bedrägerier och när gärningspersoner med koppling till organiserad brottslighet ligger bakom. Uppgifter finns också om regelmässiga samarbeten
mellan ekobrottslingar och personer med koppling till organiserad
brottslighet (Brå 2012a). Särskilt i Malmö har polisen information om
sådant kompanjonskap och att organiserad brottslighet ägnar sig åt
identitetsstölder, kortkapning och skimning av betal- och kontokort
(Brå 2012a). Till och med företag har etablerats för att med anställd
personal ägna sig åt telemarketing, där näringsidkare luras att de ingått olika avtal.
En annan form av bedrägerier där företag missbrukas är ’long firm
fraud’ (Levi 2008). Upplägget går ut på att ett företag med gedigen
historik förvärvas. Den seriösa fasaden utnyttjas sedan för att kraftigt
skuldsätta företaget genom alla tänkbara former av krediter – lån, avbetalningsköp och anskaffning av varor mot faktura – medan gärningspersonerna säljer ut och tömmer verksamheten på dess tillgångar. Fordringsägarna får aldrig betalt och några vinster redovisas inte
heller till beskattning.
En särskild form av bedrägerier riktas mot bidragssystemen, som för
några år sedan fick en egen brottstyp, bidragsbrott (se 2 § bidragsbrottslagen (2007:612). Det är bedrägerier som för tanken till fusk med tillfällig föräldrapenning och andra gärningar som knappast förknippas
med organiserad brottslighet. Eftersom kriminella inkomster är osäkra
och ojämna förekommer dock bidragsbrott bland personer med koppling till organiserad brottslighet (isf 2011; Brå 2007b, 2005b). Sjukpenninggrundande inkomster kan konstrueras genom påhittade arbeten
(isf 2011). Omfattande bedrägerier mot privata och allmänna personförsäkringar leder till stora framtida inkomster (Brå 2005b). Andra organiserade och storskaliga bedrägerier riktas mot assistansersättning
(isf 2011). Dessutom kan bidragsbrott hålla ner svarta löner och utgör
därför en inte obetydlig marknadsmässig komponent i den svarta ekonomin (Brå 2007c). Det finns därför en koppling mellan bidragsbrott
och sådana organiserade former av svartarbete som här är av intresse.

Penningtvätt och svartarbete
Penningtvätt förknippas med organiserad brottslighet (Brå 2011c). Särskilt narkotikaförsäljning genererar stora mängder kontanter. Det går
knappast att vandra in på banken med kassar av skrynkliga sedlar utan
att väcka uppmärksamhet. Penningtvätt, i ordets rätta bemärkelse,
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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handlar om att omvandla eller tvätta pengar till legitima inkomster
(Örnemark Hansen 1998). Skattat och klart kan sedan medlen användas till investeringar i den legala ekonomin.
Forskning visar emellertid att det inte alltid finns ett så stort behov
för organiserad brottslighet i Sverige att tvätta pengar (Brå 2007b; Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). En studie av narkotikamarknaden
visar till exempel att verksamheten präglas av stora kostnader samtidigt som vinsten ska fördelas på många inblandade aktörer. En stor del
av vinsterna går dessutom åt till konsumtion (Brå 2007b, 2011c).
Internationellt är penningtvätt en stor fråga och flera internationella organ som organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (oecd) och Financial Action Task Force (fatf) ägnar problemet
stor uppmärksamhet. I bakgrunden finns usa:s »war on drugs« och på
senare tid krigsförklaringen mot terrorism (Reuter och Truman 2004).
I och med att finansiering av terrorism har kopplats ihop med penningtvättsfrågor har fokus vidgats till att inte bara handla om att »tvätta pengar vita«. Nu omfattas även det omvända, det vill säga att vita
pengar smutsas ner och blir svarta (Brå 2011c; Kochan 2005; Reuter och
Truman 2004; Gold och Levi 1994; van Duyne och Houtzager 2005).
I Sverige är det Finanspolisen som tar emot rapporter från banker
och andra rapporteringsskyldiga om misstänkta transaktioner. Varje
år får Finanspolisen in mer än 10 000 rapporter från rapporteringsskyldiga aktörer.
En genomgång av Finanspolisens ärenden ger vid handen att en
stor del av rapporteringen snarare handlar om skatter än narkotika
(Brå 2011c). För att kunna betala ut svarta löner i samband med storskaligt svartarbete förutsätts att medel på konton kan omvandlas till
kontanter. De som har svarta inkomster vill inte exponera sig genom
att pengarna hamnar på konton där de lämnar efter sig spår i bankernas bokföring. I stället för att tvätta pengar, smutsas från början vita
pengar ner för att bli svarta (Brå 2011a, 2011c).
Det finns starka kopplingar mellan organiserat svartarbete och organiserad brottslighet. För det första är omfattningen och långsiktigheten av sådan art att den ekonomiska brottsligheten är organiserad.
För det andra är det inte ovanligt att personer inom organiserad brottslighet är eller har varit verksamma inom bygg- och anläggningsbranschen, där man tidigare visat att det förekommer svart arbete i högre
grad än i andra branscher. På samma sätt känner sådana personer sig
inte främmande i restaurangbranschen, som också har problem med
svartarbete. Krogmiljön utgör dessutom en viktig mötesplats för personer inom organiserad brottslighet där de diskuterar affärer, rekryterar och kollar upp medarbetare samt utbyter information om vad
till exempel polisen arbetar med för tillfället (Korsell, Skinnari och
Vesterhav 2009).
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Hittills har en i allt väsentligt affärsinriktad brottslighet beskrivits i
betydelsen handel och tjänsteproduktion. På många andra håll i världen brukar organiserad brottslighet förknippas med utpressning och
beskyddarverksamhet. I Italien tvingas en del näringsidkare betala en
»försäkring« till kriminella för att inte deras företag ska drabbas av
skador (Dickie 2004). I realiteten är det en form av parallell beskattning, som visar att staten inte har tillräcklig kontroll över sitt territorium. I usa förekom att enbart vissa maffiakontrollerade företag fick
anlitas för exempelvis sophantering och transporter (Jacobs 1999). Om
ett konkurrerande företag anlitades utsattes deras fordon för skadegörelse. Företag pressades också till att anställa och betala ut lön till personer som aldrig befann sig på arbetsplatsen (Jacobs 1999).
Gemensamt för dessa former av utpressning och kontroll är att organiserad brottslighet löpande åderlåter näringslivet på pengar. Denna parasitära form av organiserad brottslighet har tidigare varit mycket ovanlig i Sverige (Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). En oroande
utveckling är dock att utpressningsbrotten skjutit i höjden i statistiken över anmälda brott (Brå 2012b). Även om enbart en del av dessa
anmälningar kan hänföras till organiserad brottslighet visar både statistik och uppgifter från polisen att organiserad brottslighet i ökande
utsträckning tar till utpressning mot företag (Brå 2012c).
Risken är stor att denna utveckling kommer att fortsätta om inte
krafttag tas mot utpressning. Ett problem är dock att långt ifrån alla
brott anmäls, utsatta företagare känner sig rädda för utpressarnas vedergällning och dessutom kan utpressningen ha sin grund i affärer som
inte tål dagens ljus. I riskzonen finns inte minst företag som inleder
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011
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Vid storskaligt svartarbete är det inte ovanligt att belopp på flera
hundratusentals kronor betalas ut som svarta löner varje månad (Brå
2011a). En enda svartarbetshärva kan exempelvis omfatta tre organisatörer, ett par arbetsledare och assistenter samt 15–20 svartarbetare. De
stora belopp som behöver smutsas ned vid svart arbete och följaktligen alla de personer som får svarta löner indikerar att ekonomisk
brottslighet är mycket lönsammare än traditionella former av organiserad brottslighet (Brå 2011a). Det är lagligt att utföra byggarbeten eller driva restaurang. Den svarta verksamheten behöver inte döljas på
samma sätt som vid narkotikabrottslighet. Modern teknik och organisation kan tillämpas. Resultatet blir stordriftsfördelar och följaktligen
större vinster. Även andra former av ekonomisk brottslighet än organiserat svartarbete bör generera mycket stora summor som behöver
tvättas. Det handlar om andra skattebrott, vissa bedrägerier och insiderbrott (Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009).
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samarbete med personer med koppling till organiserad brottslighet.
Det kan gälla lån, inköp av stöldgods, svartarbete eller indrivning. Företag som inte tidigare haft kontakt med kriminella har också utsatts
för utpressning.
Nära utpressning ligger olaglig inkassoverksamhet och indrivning.
Det förekommer att företagare anlitar kriminella för att driva in skulder som av olika skäl uppfattas som »problematiska« eller att de tar för
lång tid att driva in på laglig väg. Ibland kan skuldebrev och fakturor
köpas upp, och då är det viktigare att det finns ett dokument i botten
än att skulden juridiskt kan fastställas (Brå 2012c).
Ett problem med illegal indrivning är att organiserad brottslighet
tar sig rollen som tvistelösare och ersättare för statens maktbefogenheter. Det gör brottsligheten systemhotande. Även utpressning är systemhotande genom att de handlar om maktutövning mot och kontroll av
delar av näringslivet. Även om det på det stora hela är marginella företeelser går det inte att blunda för att organiserad brottslighet tagit ett
kliv i fel riktning i samhället (Brå 2012c).
En relevant fråga är varför utpressning under den senaste tiden utvecklats och blivit en inkomstkälla för organiserad brottslighet. En anledning kan vara att det är ett försiktigare alternativ till rån. I stället för
rånmomentets dramatik och risker mjölkas pengarna fram successivt.
Utpressning är också ett sätt att visa makt, som ger egen tillfredsställelse för de framgångsrika gärningspersonerna och status mot andra.
Utvecklingen i den kriminella miljön med gängbildningar bör därför vara en viktig förklaringsfaktor. Många gånger kan det också vara
enkla pengar.
Utpressning i form av bötning förekommer internt, i den kriminella miljön. Om någon uppfattas ha överträtt en »regel« ska det sonas. Många gånger är det rena påhitt som ligger bakom kraven så som
osanningar om påstådda skulder. Även här kan bötning vara ett uttryck för behovet av maktutövning. Kanske fenomenet också visar på
en bristande lönsamhet i den kriminella världen när affärsidén blir att
tjäna pengar på andra i den kriminella miljön.
Otvivelaktigt har kriminella grupperingar och gängkriminalitet
haft stor betydelse för den senaste tidens utveckling, inte minst för utpressningsbrottet. Hur började det?

Grupperingarnas inträde
Om spritsmuggling under det första världskriget är en historisk milstolpe i utvecklingen av organiserad brottslighet i Sverige dröjer det
in på 1970-talet innan nästa skulle komma. På den tiden började nätverk av kriminellt belastade individer – som ofta var sammanbundna av att de hade samma etnicitet eller var inriktade på samma typ
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av brottsupplägg – få stort utrymme i framförallt de större städerna
(Brå 2012a). Många av dessa individer hade sitt ursprung i Jugoslavien
och närliggande länder. Till följd av nätverksstrukturen med ad hocgrupperingar var denna form av organiserad brottslighet inte särskilt
synlig. Brottsinriktningarna var främst stölder, rån, spelklubbar och
narkotika.
Nästa fas i utvecklingen var etableringen av broderskapsgrupperingar. Sveriges första internationella kriminella mc-gäng etablerades
år 1993 genom att en före detta bilklubb i Staffanstorps kommun utanför Malmö blev fullvärdig Hells Angels-klubb (Wierup och Larsson
2007). Därefter kom Bandidos.
Med Malmö som brohuvud och inspirationskälla spreds broderskapsgrupperingar till en rad andra platser i landet. Vissa av gängen
har funnits en tid medan andra varit »dagsländor« som bildats och
försökt sälja in sitt namn, inte minst med hjälp av medier, men som sedan har upplösts. Det gäller både olika mc-gäng med tillhörande supporterklubbar och supportergrupper och andra namngivna gäng med
formellt medlemskap (Brå 2012a).
Under den senare delen av 1990-talet förekom konflikter mellan
Hells Angels och Bandidos i hela Norden (Wierup och Larsson 2007).
I medierna talades till och med om det stora nordiska mc-kriget eftersom det förekom skottlossning och sprängningar. Närheten till Danmark, där konflikten tog sig ännu mer dramatiska former, bidrog till
känslan av en ny tid med våldsammare former av organiserad brottslighet (Brå 2012a). Till följd av de dramatiska händelserna kring konflikterna framstod mc-gängen under denna tid som det stora hotet i
Sverige. Under mc-gängens uppbyggnadsfas var dock deras vinstdrivande brottsliga verksamhet i stort sett begränsad till samma typ av
brott som enskilda kriminella personer i Sverige höll på med. I takt
med att mc-gängen etablerades och deras skrämselkapital byggdes
upp, inte minst till följd av de våldsamma konflikterna, blev de sedan
mer aktiva med utpressningar, indrivningar och hot (Wierup och Larsson 2007; Brå 2012b).
Uppkomsten av de kriminella gängen ritade om kartan i den kriminella miljön och organiserad brottslighet blev därmed också mycket
synligare (Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). Under de första broderskapsgrupperingarnas etableringsfas var det dock fortfarande nätverk av kriminellt belastade personer från forna Jugoslavien och deras
samarbetspartners som svarade för en betydande del av den vinstdrivande organiserade brottsligheten i form av bland annat narkotikasmuggling, cigarettsmuggling och organiserade stölder (Brå 2012a).
I takt med att fler broderskapsgrupperingar bildades blev det mer
attraktivt för enskilda individer att tillhöra någon form av konstellation (Brå 2012a). En förklaring till detta som nämndes tidigare är fö-
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rebilderna i mc-miljön. En annan bidragande orsak bedöms vara filmer och böcker som skildrar olika amerikanska gäng. Det går inte att
bortse från populärkulturens inflytande som stilbildare. Det kan också
finnas fördelar för kriminellt belastade individer att gå samman i gäng
med namn, symboler och medlemskap. Det handlar bland annat om
att, genom grupptillhörigheten, få en ökad säkerhet. Ingen vill bli den
sista att stå utanför i det som karaktäriseras som ett »hårdnande klimat« (Brå 2012a). Att ingå i en gruppering skänker trygghet mot andra.
Tillhörigheten till grupperingar romantiseras gärna av unga människor med få andra förebilder i vuxenvärlden. Lockelsen är en livsstil med dyra bilar och andra attribut som signalerar framgång (Brå
2007b; 2012a). Vissa personer i den kriminella miljön får kändisstatus,
intervjuas i etablerade medier och bygger på det sättet ett varumärke.

Förortsbundna kriminella nätverk
Parallellt med att broderskapsgrupperingar började bildas i Sverige
under 1990-talet fick Polisen även upp ögonen för nätverk av tungt kriminella personer med en stark förankring i vissa förorter eller familjer
(Barkman och Palmkvist 2011; Brå 2012a). I Stockholm blev till exempel Fittja Boys ett begrepp och i Göteborg dök det upp ett nätverk som
av polisen fick namnet »bmw-ligan«. Med tunga personbilar körde de
in i butiker och stal kläder och kapitalvaror.
Dessa nätverk var inte lika självmarkerande som broderskapsgrupperingarna och många av dem hade inte heller några egna namn, även
om polis och media i många fall gärna namngav dem.
Vissa av dessa personer finns fortfarande kvar i den kriminella miljön och har enligt polisen inspirerat och lärt upp en ny generation kriminella ute i storstädernas förorter.
För 5–10 år sedan kom det tecken på att en del av dessa nätverk börjat kontrollera vissa geografiska territorier i sina bostadsområden (Brå
2012a; Barkman och Palmkvist 2011). Territorierna är inte särskilt stora, utan det rör sig om någon gata eller två. Nätverken vill äga sin
egen kriminella marknad och inte släppa in andra aktörer. I mångt
och mycket är dessa revir knutna till narkotikahandeln. Det finns även
några brottsaktiva familjer och släkter som har vissa inslag av territoriell kontroll, vilket ger ytterligare en dimension till förortsproblematiken.
Vissa förorter har även fått stor uppmärksamhet genom upplopp
där stenkastning skett mot poliser och andra representanter för myndigheterna (Brå 2011f, 2012a). Polisbilar har också stuckits i brand. I
flera av dessa fall ser Polisen en koppling mellan de våldsamma händelserna och förortsbundna kriminella nätverk (Brå 2012a).

brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Mot en mer parasitär brottslighet
För organiserad brottslighet är framförallt pengar i blickfånget. Företag har därför alltid varit intressanta som måltavlor för stölder och,
i fråga om banker, för rån. Kännetecknande för dagens brottsscen är
att företag i ökande grad står i centrum för kriminaliteten, men på ett
delvis nytt sätt.
Vissa grupperingar, inte minst nya och oetablerade gäng, ägnar sig
åt en brutal form av brottslighet i syfte att bygga upp ett vålds- och
skrämselkapital. Utpressning mot företagare har blivit ett vanligt inslag i brottskatalogen.
En del av de mer etablerade grupperingarna har emellertid börjat
ta steget över till olika former av ekonomisk brottslighet i en större utsträckning än tidigare. Vissa kriminella personer förstod att det fanns
mer pengar att hämta i företag än genom traditionell brottslighet som
narkotikahantering. Kännetecknande för den nya formen av organiserad brottslighet är att tömma företag på pengar eller på annat sätt utnyttja dem. Nära ekobrott ligger bedrägerierna som också är på frammarsch.
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Våldsbrott med bland annat flera mord följde i spåren av utvecklingen
med broderskapsgrupperingar och spänningarna ökade när även personer i förorter eller med anknytning till vissa familjer trädde fram på
brottsscenen.
Antalet fall av dödligt våld i de kriminella miljöerna har ökat sedan
mitten av 1990-talet (Brå 2011g, 2012a). Det hänger samman med de
konfliktfyllda förhållandena (Brå 2012a). När dessa konflikter tog sin
början i slutet av 1990-talet började kriminellt belastade individer beväpna sig i större utsträckning än tidigare. Kombinationen aggressiva
personer i en konfliktfylld miljö, förekomsten av grupperingar och
tillgång till vapen har lett till en rad skjutningar. Att personer är påverkade av narkotika eller dopningspreparat bidrar också till våldsanvändningen (Brå 2012a).
Flera skjutningar har skett på allmän plats med stor fara för allmänheten (Brå 2012a). Trots en ökad hänsynslöshet är det emellertid ovanligt att våldshandlingar i den kriminella miljön får en dödlig utgång.
Även om konflikterna ofta har en personlig grund och gäller mellan
individer – och inte mellan grupperingar – tenderar de att eskalera när
dessa personer har en tillhörighet till andra kriminella i broderskapsgrupperingar, förorter eller familjer (Brå 2012a).

Fördjupning

Ökning av våld i den kriminella miljön
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Är den organiserade brottsligheten ett hot
mot samhället?
Organiserad brottslighet får allt större betydelse för den svenska kriminalpolitiken (Brå 2011a; Korsell, Skinnari och Vesterhav 2009). I regeringens åtgärdspaket mot organiserad brottslighet ingår ordet »mobilisering« i titeln (Ds 2008:38). Det för tanken till krigstillstånd. Böcker
där »maffia« ingår i titeln får stor uppmärksamhet och påverkar inte
enbart allmänheten utan även myndighetspersoner, politiker och de
kriminella själva. Internationellt blev organiserad brottslighet tidigare
än i Sverige en viktig fråga och har i hög grad engagerat både fn och
eu. Frågan är dock vad organiserad brottslighet egentligen handlar om
och vilka skador brottsligheten för med sig. Finns det fog för att signalera allmän mobilisering?
Av beskrivningen hittills är det uppenbart att brottsligheten leder
till skador på människors hälsa genom distributionen av narkotika,
dopningspreparat, alkohol och cigaretter. Drabbade av stölder, rån och
utpressning gör ekonomiska förluster. Brotten innebär också ett intrång på den personliga integriteten. I spåren kan följa otrygghet och
psykiska besvär. När företag utsätts för brott kan det också gå ut över
ägare och anställda. Organiserat svartarbete och andra ekobrott leder
till illojal konkurrens mot andra företag. Det påverkar ekonomins effektivitet liksom skatteinkomsterna. Exploaterade människor får fysiska och psykiska skador. Även mänskliga rättigheter träds förnär.
Men dessa skadeverkningar skiljer sig inte nämnvärt från traditionell
brottslighet förutom graden av organisation bakom. Frågan kvarstår i
vad mån och på vilket sätt organiserad brottslighet skiljer sig från annan kriminalitet.
En diskussion om den organiserade brottslighetens kvalificerade
skadeverkningar kan lämpligen ta avstamp i titeln till David Cressey’s
kritiserade bok »Theft of a Nation« från år 1979. Boktiteln anspelar på
att organiserad brottslighet inte enbart för med sig en lång rad individuella brottsoffer utan att brottsligheten nått så djupt att hela det
amerikanska samhället infekterats. Det största problemet är om organiserad brottslighet blir en maktfaktor till följd av att mycket pengar
koncentreras till ett fåtal händer. Till det kommer resurser i form av organisationer, personer och kriminellt kunnande. En sådan maktfaktor
har förmåga att påverka myndigheter, medier och politiker. Kontroll
utövas mot näringsidkare och boende i vissa områden. Organiserad
brottslighet utvecklas till en maktfaktor.
Risken för denna dramatiska utveckling i Sverige i någon större skala är dock mycket liten, för att inte säga obefintlig (Korsell, Skinnari och Vesterhav, 2009). Som beskrivits är organiserad brottslighet på
svenska en småskalig och splittrad företeelse. De pengar som finns är
spridda på många händer. Organisationsgraden är låg. Kapaciteten är
brottsutvecklingen i sverige år 2008–2011

Mycket av organiserad brottslighet har sin grogrund och rekryteringsbas i utsatta områden. Skola, arbete och framtidsmöjligheter bör därför vara en del i en mobilisering mot organiserad brottslighet.
Hittills har strategierna mot organiserad brottslighet till stor del inriktats på traditionell brottsbekämpning. (Korsell 2011). Vad som här
beskrivits är emellertid en brottslighet som är helt beroende av det
legala samhället för att överleva. Följaktligen finns en hel del att göra
genom att rikta sökarljuset från gärningspersonerna till de strukturer och personer som möjliggör kriminaliteten. Organiserad brottslighet är beroende av kunder som köper de varor och tjänster som
där erbjuds. Merparten av försäljningen går till personer som knappast kan förknippas med organiserad brottslighet. Få människor skulle
göra affärer med personer som av olika skäl signalerar kriminalitet.
Men desto fler köper gärna billigt om inramningen uppfattas som någorlunda legitim. Det är också på det sättet som cigaretter, alkohol,
dopningspreparat, partydroger och stöldgods kanaliseras ut på marknaden. Bakom fasaden på exempelvis en restaurang kan döljas både
stulna livsmedel och inventarier, omfattande svartarbete och människor som smugglats in i landet (Brå 2010). Även människohandel för
sexuell exploatering bedrivs på ett sådant sätt att kunderna av de sexuella tjänsterna ska förledas tro att kvinnan är sin egen entreprenör och
att det inte finns några kopplare och organisatörer i bakgrunden (Brå
2008b).
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begränsad. Dessa omständigheter gör att brottsligheten inte utgör något hot mot samhället.
Men även personer med begränsad kapacitet kan kraftsamla och
ställa till med stor skada där resurserna riktas. Kriminella trakasserar,
hotar eller använder andra former av otillåten påverkan mot myndighetspersoner och brottsoffer för att undgå upptäckt eller försvåra
brottsutredningar (Brå 2008c, 2009b). Utpressning, beskyddarverksamhet och territoriell kontroll – låt vara begränsad i både skala och
tid – utmanar statens grundfundament, att utöva total suveränitet.
Återkommande skjutningar på öppen gata, broderskapsgrupperingars iögonfallande beteende, Södertäljenätverkets maktambitioner och
fräcka kupper som helikopterrånet leder också till att människor ställer frågan om myndigheterna har förmåga att upprätthålla lag och
ordning.
Svaret på frågan är att organiserad brottslighet flyttat fram positionerna ett steg och att den största skadan, vid sidan av individuella offer, är förtroendet för samhällets kapacitet att bryta utvecklingen. Det
är därför viktigt att ta krafttag mot brottsligheten.
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Egentligen är det slående hur organiserad brottslighet är en del av
samhället och tillgodoser mindre smickrande behov hos många människor och verksamheter. Detta särskilt mot bakgrund av att organiserad brottslighet gärna målas upp som en företeelse helt utanför samhället som verkar i den undre världen. Via ombud eller distributörer
på lägre nivåer har rimligtvis etablerade personer en affärsmässig kontakt med organiserad brottslighet jämfört med förbindelser med personer som begår »vanliga« brott. Förklaringen ligger i den marknadsorienterade brottsligheten. Den förutsätter att de varor och tjänster
som organiserad brottslighet tillhandhåller når alla dem som efterfrågar dem. Följaktligen befinner sig den organiserade brottsligheten
inte i någon slags undre värld utan agerar på en marknad (Johansen
1996). Beroende på vilka varor och tjänster som avses sker det mer eller mindre öppet.
Det borde därför vara möjligt att genom upplysning påverka en del
av kunderna, att få dem att reflektera över vilka de gynnar och att se till
att de ställer mer frågor. Från köparen av skattefria cigaretter till kommunen som beställer byggnadsarbeten med svart arbetskraft längst
ned i entreprenadkedjan. På det sättet blir det svårare att ursäkta sig och
vara en del av brottsligheten i egenskap av konsument. Det finns därför
stor potential att utveckla insatserna genom brottsförebyggande åtgärder (Brå 2010). Särskilt gäller det att hejda den utveckling som nu sker.
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