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Sammanfattning 

 
Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i 
uppföljningar, analyser och forskning, jämfört 
med mer ingripande påföljder. Eftersom det 
dock är den vanligast förekommande påföljden 
är det av intresse att följa hur bötesanvänd-
ningen ser ut över tid och varför.  
 
I den här analysen ges en översiktlig bild av 
användningen av bötesstraff (dags- och 
penningböter) i rättskedjan. Uppdelningen 
av böter görs utifrån vilken typ av lagföring 
som ligger bakom, dvs. antingen 1) före-
läggande av ordningsböter, 2) utfärdande 
av strafföreläggande eller 3) dom med böte-
spåföljd. Därmed undersöks bötesstraffen 
också i grova drag utifrån vilken aktör 
inom rättsväsendet som beslutat om dem 
(polis, åklagare eller domare). Det som 
undersöks är omfattningen av bötesanvänd-
ningen, hur utvecklingen sett ut över tid 
(med fokus på perioden från och med år 
2000) samt vilka faktorer som kan förklara 
utvecklingen. 
 
Av alla lagföringsbeslut leder 87 procent till 
bötesstraff 

Lagföringsbeslut som leder till bötesstraff 
står för majoriteten av alla reaktioner på 
brott: 87 procent år 2014. Av alla bötes-
straff som utfärdas står ordningsböter för 
majoriteten, 82 procent. Bötesstraff som 
utfärdas genom strafföreläggande utgör 
10 procent och bötesdomarna 9 procent.  
 Det övergripande mönstret är att bötes-
användningen ökade från år 2000 till 2010. 
Därefter har volymerna minskat. Mellan 
2000 och 2010 ökade antalet förelägg-
anden om ordningsböter från 272 000 till 
339 000. Antalet bötesdomar ökade som 
mest mellan 2007 och 2010, från 25 300 
till 36 000 domar. För strafföreläggandena 
var ökningen svagare, från knappt 38 900 
förelägganden 2004 till drygt 43 000 styck-
en 2009. 
 

Främst trafikbrott förklarar utvecklingen i 
antalet förelägganden om ordningsböter 

De brottstyper som leder till bötesstraff, 
oavsett bötesart, är framför allt trafikbrott, 
ringa narkotikabrott och tillgreppsbrott i 
form av snatteri. Ser man till vilka faktorer 
som har störst betydelse för hur utveck-
lingen sett ut över tid, handlar det till stor 
del om hur just dessa brottstyper hanteras. 
Exempelvis har den stora ökningen i antalet 
trafikböter sin huvudsakliga förklaring i att 
polisen införde automatiska trafik-
säkerhetskameror (ATK) 2006, vilket lett 
till ett stort antal upptäckta hastighets-
överträdelser som leder till förelägganden 
om ordningsbot. Detta har också effekter 
senare i rättkedjan, när fler ärenden slut-
redovisas till åklagare, och personer som 
inte godkänt ordningsbot istället får ett 
bötesstraff utdömt efter domstolsprövning.  
 
Fler anmälningar om ringa narkotikabrott 
ger fler bötesdomar 
Utöver trafikbrotten (brott mot trafik-
brottslagen och brott mot trafikförordn-
ingen) har polisen också kommit att rikta 
allt mer uppmärksamhet mot narkotika-
brotten. Polisens arbete mot dessa två 
brottstyper bidrar till ett ökat inflöde av 
anmälda bötesbrott (ringa brott) i rätts-
kedjan, vilket lett till fler bötesdomar.  
 
Samvariation mellan strafförelägganden och 
bötesdomar 
Från 2000 och framåt finns en negativ sam-
variation mellan andelen strafförelägg-
anden och andelen bötesdomar; när den 
ena ökar, minskar den andra. Regelverket 
och den praxis som styr åklagarnas val av 
lagföringstyp vid bötesbrott, bidrar med 
andra ord till en växelverkan mellan dessa 
två, och utvecklingen för den ena kan där-
med inte förstås utan att också ta hänsyn 
till den andra. 
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EMR-reformen kan ha påverkat antalet 
bötesdomar något …  
I analysen har också studerats om reformen 
En modernare rättegång (EMR), kan för-
klara att bötesdomarna ökat, både i antal 
och i andel. Slutsatsen är att möjligheten att 
döma på handlingarna utan huvud-
förhandling kan ha medfört att fler åkla-
gare väljer att åtala för bötesbrott istället 
för att utfärda strafförelägganden.  

 

… höjda bötesbelopp för dags- och pen-
ningböter bedöms dock inte ha påverkat  
Slutligen har också en eventuell påverkan 
från höjda bötesbelopp för både penning-
böter och dagsböter undersökts, i relation 
till förändringarna i antalet lagföringsbeslut 
som lett till böter. Slutsatsen är att höjda 
bötesbelopp troligen inte har påverkat an-
delen bötesdomar. 
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Inledning 

Rättsväsendet hanterar årligen en stor mängd ärenden, där vissa ärenden leder till olika typer av på-
följder. När det gäller påföljder ägnas mest uppmärksamhet åt fängelsedomar. Men faktum är att 
den huvudsakliga mängden brott som begås är av förhållandevis lindrig art, och leder till andra på-
följder än fängelse. Den klart vanligaste reaktionen på brott i Sverige är sedan lång tid böter i någon 
form.1 Bötesstraff ägnas relativt lite uppmärksamhet i uppföljningar, analyser och forskning, jämfört 
med de mer ingripande påföljderna. Eftersom det är den påföljd som flest personer påförs, är det 
dock av intresse att följa hur bötesanvändningen ser ut över tid och varför. Ett viktigt syfte med den 
här analysen är därför att ge en översiktlig introduktion till användningen av bötesstraff i det svenska 
rättssystemet. Betoningen ligger dels på hur stora volymerna är och hur de har utvecklats över tid, 
dels på vad som kan förklara förändringarna i antalet bötesstraff över tid. I kortanalysen undersöks 
samtliga bötesstraff sammantaget, men också indelade i tre kategorier efter lagföringstyp: 1) genom 
förläggande av ordningsböter, 2) genom utfärdat strafföreläggande och 3) genom dom med bötespå-
följd (antingen som den enda påföljden, eller i kombination med någon annan påföljd). Uppdelning-
en av bötesstraffen görs alltså utifrån vilken typ av lagföring böterna påförs genom, och därmed 
också i grova drag utifrån vilken aktör inom rättsväsendet som beslutar om böterna (polis, åklagare 
eller domare). 

 
Syfte och frågeställningar 
Den här kortanalysen vänder sig till personer med ett särskilt behov av, eller intresse för, att få kän-
nedom om utvecklingen för bötesstraff, inte minst verksamma inom Polismyndigheten, Åklagarmyn-
digheten, domstolsväsendet och Justitiedepartementet. Kortanalysen har fyra huvudsakliga syften. 
Det första är att ge en översiktlig beskrivning av hur vanligt det är med lagföringsbeslut som resulte-
rat i någon form av bötesstraff totalt sett, men även hur vanligt det är uppdelat på om straffet påförts 
genom ordningsbot, strafföreläggande eller dom. Kopplat till detta är det andra syftet att ge en be-
skrivning av hur utvecklingen sett ut över tid. Fokus ligger på perioden 2000–2014, men den långsik-
tiga utvecklingen från mitten på 50-talet beskrivs också, för att sätta de närstående förändringarna i 
ett större perspektiv.  Det tredje syftet är att beskriva vilka brott som leder till bötesstraff, genom att 
redovisa antalet bötesstraff uppdelat på olika brottskategorier. Det fjärde syftet är att försöka hitta 
förklaringar, eller i alla fall identifiera ett antal bidragande faktorer, till att utvecklingen ser ut som 
den gör. 

                                                
1
 I denna analys handlar beskrivningen främst om dagsböter och penningböter, eftersom normerande böter är mycket ovanligt och företagsbö-

ter inte ingår i analysen. 
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Sammanfattningsvis undersöks följande frågeställningar: 
• Hur vanligt är det med bötesstraff?  
• Hur ofta leder olika typer av lagföringsbeslut till ett bötesstraff, vilken är vanligast och hur 

ser utvecklingen ut över tid?  
• För vilka brott får man bötesstraff? 
• Vilka faktorer kan förklara utvecklingen i antalet utfärdade bötesstraff?   
 

Datamaterial 
Kortanalysen baseras framför allt på den officiella kriminalstatistiken samt ett specialuttag med lag-
föringsuppgifter från Brås databaser. I bilaga 1 redovisas analysens metod och material mer utförligt. 
Här följer en kort beskrivning av de fyra datamaterial som använts: 

1. Uppgifter från den officiella kriminalstatistiken. 
Från den officiella kriminalstatistiken användes uppgifter om anmälda brott och olika typer 
av lagföringsbeslut (föreläggande om ordningsbot, strafförelägganden, åtalsunderlåtelser och 
domslut). I analysen ingår årsvisa uppgifter från 1955 till och med 2014.  

2. Detaljerad mikrostatistik från Brås databaser. 
Från Brås databaser gjordes ett specialuttag, för att få mer detaljerade uppgifter om till ex-
empel bötesbelopp. Uttaget innehåller samtliga lagföringar från och med 1 januari 2000 till 
och med 31 december 2013, efter beslutsdatum. 

3. Polismyndighetens statistik över antalet förelägganden om ordningsbot, inkomna ärenden 
och ärenden redovisade till åklagare. 
Polismyndigheten har detaljerad statistik om ordningsböter och samtliga inkomna ärenden 
till polisen. Dessa uppgifter finns inte i anmälningsstatistiken,2 eftersom den enbart inkluderar 
brott där fängelse ingår i straffskalan. Uttaget innehåller uppgifter om samtliga förelägganden 
om ordningsböter respektive anmälda brott från 2004 till och med 2013.  

4. Domstolsverkets statistik om huvudförhandlingar  
För att titta närmare på hur många brottmål som avgörs med respektive utan huvud-
förhandling, användes Domstolsverkets verksamhetsstatistik. I analysen ingår årsvisa uppgif-
ter för perioden 2005–2014. 

 
Begrepp och definitioner 
Här följer några centrala begrepp och definitioner: 

• Reaktioner på brott: ett samlingsbegrepp för de olika typerna av lagföringsbeslut som finns 
(se nedan). 

• Bötesstraff: används i denna analys som ett samlingsnamn för alla bötesarter. Främst täcker 
beskrivningen dagsböter och penningböter, eftersom normerande böter är mycket sällsynta, 
och de data som använts inte inkluderar företagsbot. 

• Lagföring: ett beslut om föreläggande om ordningsbot, ett utfärdat strafföreläggande eller en 
meddelad åtalsunderlåtelse från åklagaren, eller en fällande dom i tingsrätt (domslut).  

• Bötesbrott: brott som kan leda till bötesstraff. Omfattar både de brott som endast kan ge ett 
bötesstraff och de brott som har (dags- eller penning-) böter i straffskalan men som också 
kan leda till andra påföljder. 

• Bötesmål: domstolsmål där det åtalade brottet enbart har (dags- eller penning-) böter i straff-
skalan. 

  

                                                
2
 I anmälnings- och misstankestatistiken finns endast uppgifter om brott där fängelse ingår i straffskalan. I lagföringsstatistiken ingår dock även 

de brott som endast kan leda till böter. Kriminalstatistiken kan därmed sägas innehålla uppgifter om samtliga brott, men det gäller endast i de 
senaste delarna av rättskedjan. 
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Avgränsningar 
Kortanalysen utgår från befintliga datamaterial och har ett begränsat format, vilket gör att vissa 
aspekter bara i mindre grad kunnat undersökas. Kortanalysen syftar till att ge en beskrivande bild av 
utvecklingen av användningen av bötesstraff och ge några möjliga huvudförklaringar till förändring-
arna över tid. Utöver kortanalysens förklaringar kan det med andra ord finnas fler faktorer som på-
verkat utvecklingen men som inte tas upp här. 

Kortanalysen belyser inte de lagföringsbeslut som riktas mot företag, eftersom den officiella kri-
minalstatistiken inte inkluderar företagsböter. Därmed undersöks endast de bötespåföljder som 
drabbar enskilda personer, och inte de som drabbar juridiska personer.  

 
Disposition 
Kortanalysen är uppdelad i fyra kapitel. Efter inledningskapitlet ges i kapitel två en kort beskrivning 
av de olika typer av lagföringsbeslut som leder till bötesstraff, och var i rättskedjan som dessa utfär-
das. I det tredje kapitlet beskrivs hur vanligt det är med bötesstraff och utvecklingen över tid. Där 
beskrivs också vilka brott som leder till en bötespåföljd. I kapitel fyra undersöks några möjliga för-
klaringar till varför utvecklingen i antalet lagföringsbeslut som leder till bötesstraff sett ut som den 
gjort. Förklaringarna redovisas med den viktigaste först, det vill säga från den som påverkat mest, till 
den som påverkat minst (eller inte påverkat alls).  
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Tre typer av lagföring kan leda till bötesstraff 

I rättskedjan finns det tre möjligheter att besluta om bötesstraff, nämligen genom  
 föreläggande av ordningsbot 
 utfärdande av strafföreläggande  
 dom i domstol.  

I figur 1 visas en översiktlig skiss över de delar av rättskedjan där dessa beslut tas (de ljusgröna ru-
torna). Sedan följer en kort beskrivning av varje. 

Figur 1. Lagföringstyper som kan leda till bötesstraff. De ljusgröna rutorna representerar de olika beslut som kan leda 
till bötestraff. Observera att figuren inte speglar de faktiska storleksrelationerna mellan beståndsdelarna.  

  
Ordningsböter 
Ordningsböter3 utfärdas framför allt av polisen, men även i vissa fall av Tullverket eller Kustbevak-
ningen, och i sällsynta fall av Åklagarmyndigheten.4 Riksåklagaren bestämmer, i samråd med Polis-
myndigheten, vilka brott som ska kunna ge ordningsböter. Det handlar enbart om brott som har 
penningböter i straffskalan, det vill säga de lindrigaste brotten. Vilka typer av brott som kan leda till 
ordningsböter regleras av ordningsbotskatalogen (Riksåklagarens föreskrifter 1999:178 om ord-
ningsbot för vissa brott samt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 
ordningsbot inom Polisen). En vanlig typ av brott som kan ge ordningsböter är fortkörningar som 
identifierats med systemet automatisk trafikövervakning (ATK) – fasta fartkameror efter landets 
vägar. De kan ge ordningsböter och regleras av Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
polismyndigheternas befattning med automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Allvarligare brott, 

                                                
3
 Ordningsböter används i denna analys som en förkortning av ”föreläggande av ordningsbot”. Ordningsböter är inte något straff i sig, utan det 

straff som påförs genom ordningsbot är penningböter. I 48 kap. RB omnämns ordningsböter i syfte att belysa den omständigheten att pen-
ningböter för vissa brott påförs av en polis (eller en tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman) genom föreläggande av ordningsbot. Be-
greppet är alltså det enda exemplet i hela rättsordningen där en sanktion – som inte kan vara annat än penningböter – benämns med ut-
gångspunkt i vem som påför sanktionen. 
4
 I denna kortanalys redovisas dock bara polisens utfärdade ordningsböter som lett till ett godkännande av den misstänkta personen.  
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som till exempel rattfylleri, olovlig körning, smitning och grov vårdslöshet i trafik kan inte ge ord-
ningsböter. Ordningsböterna utfärdas i form av penningböter, det vill säga fasta penningbelopp. 
 När en misstänkt person får en ordningsbot kan personen välja att, omedelbart eller efter ett råd-
rum, godkänna föreläggandet genom att skriva under det. I annat fall, och i den mån tillräckligt bevis 
finns, redovisar istället polisen brottet till åklagare. Åklagaren kan då antingen 1) utfärda strafföre-
läggande, om den misstänkta personen som först inte godkänt föreläggandet ändrar sig, 2) väcka 
åtal, 3) lägga ned fallet eller 4) meddela åtalsunderlåtelse. På så sätt kan utfärdade ordningsböter 
som inte godkänns i vissa fall leda till en meddelad dom om penningböter senare i rättskedjan. 
 
Strafförelägganden 
Åklagaren kan utfärda ett strafföreläggande, genom vilket hen kan påföra ett bötesstraff (i vissa fall i 
förening med villkorlig dom). Vid strafföreläggandet skickas en blankett hem till den misstänkta per-
sonen, som då kan erkänna brottet och acceptera påföljden, och som därmed blir ålagd att betala 
böterna. När strafföreläggandet innehåller villkorlig dom måste det delges genom ett personligt 
sammanträde. Den misstänkta personen kan också godkänna strafföreläggandet genom att betala 
hela beloppet. Annars väcker åklagaren åtal och låter målet prövas av domstol. Både dagsböter och 
penningböter kan påföras genom strafföreläggande.  
 
Bötesdomar 
Bötesdomar används här som en beteckning på de fall där ett bötesstraff döms ut som påföljd i dom-
stol. Bötesdomar är en följd av att en åklagare väckt åtal för ett brott där dags- eller penningböter 
finns i straffskalan och där det samlade straffvärdet motsvarar en bötespåföljd. En bötesdom kan 
vara resultatet av att den misstänkta personen bestridit ett föreläggande om ordningsbot eller ett 
strafföreläggande, eftersom åklagaren då istället kan väcka åtal för brottet. Vid en fällande dom 
döms personen att betala dags- eller penningböter.  
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De olika böternas omfattning, utveckling och 
innehåll 

Bötesstraff är den vanligaste reaktionen på brott 
Böterna står sammantaget för majoriteten av de straffrättsliga reaktionerna på brott, och har gjort så 
under hela den tidsperiod som är fokus för beskrivningen, åren 2000–2014 (se de gröna områdena i 
figur 2). År 2014 stod böterna sammantaget för 87 procent av alla reaktioner på brott, en liten ök-
ning om man jämför med 2000, då 84 procent bestod av böter. Antalet lagföringsbeslut som resulte-
rat i någon form av böter (genom föreläggande av ordningsböter, utfärdat strafföreläggande eller 
dom som lett till bötesstraff) har ökat från cirka 272 000 beslut 2000 till 337 000 beslut 2014. Anta-
let böter var dock som högst 2010, då 415 000 lagföringsbeslut som lett till böter utfärdades eller 
utdömdes. Antalet har minskat årligen sedan dess. Bötesstraffen har således under 2000-talet ökat 
både antalsmässigt och i andel av samtliga reaktioner på brott.  
 Ordningsböter är den vanligaste typen av lagföring genom vilken böter påförs. År 2014 utfärdades 
275 000 beslut om ordningsböter, vilket innebär att ordningsböter utgjorde 82 procent av samtliga 
böter. Böter genom strafföreläggande eller dom är ungefär lika vanligt. År 2014 utgjorde de 10 re-
spektive 9 procent av alla böter. I antal innebär det 32 000 strafförelägganden och 29 000 domar. 

Figur 2. Samtliga reaktioner på brott, uppdelat på antalet förelägganden om ordningsböter, strafförelägganden och 
bötesdomar samt lagföringsbeslut som lett till andra typer av påföljder (ej böter). Åren 2000–2014. Källa: Kriminal-
statistiken (personer lagförda för brott). 

    

Ordningsböterna har ökat under 2000-talet 
Utvecklingen i antalet bötesstraff sammanlagt har främst drivits av utvecklingen för ordningsböter, 
eftersom de utgör det vanligaste lagföringsbeslutet som leder till bötespåföljd. Antalet ordningsböter 
har ökat från 205 000 ordningsböter 2000, till 339 000 ordningsböter 2010, för att sedan minska till 
275 000 ordningsböter 2014 (se figur 2). Sett från införandet av ordningsböter i mitten på 60-talet 
har ordningsböterna ökat i olika takt under olika perioder (figur 3). Först ökade antalet ordningsbö-
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terna kraftigt direkt efter införandet, varefter en mindre ökningstakt följde. Under 80- och 90-talet 
varierade ordningsböterna kring 200 000 ordningsböter årligen, för att sedan öka igen på 00-talet.  

Figur 3. Utvecklingen i antal böter uppdelat på de tre bötesformerna ordningsböter, strafförelägganden och bötesdomar. 
1955–2014. Källor: Brå (1996), Brå (2015), SCB (1980), SCB (1982/83), SCB (1987), SCB (1989) samt tabeller på 
bra.se.

 

Tabell 1 visar antalet ordningsböter åren 2000, 2007, 2010 och 2014, i relation till olika jämförelse-
poster. Åren 2007 och 2010 har valts ut för redovisningen, eftersom den största uppgången i utveckl-
ingen för bötesstraffen sammantaget skedde mellan dessa år. Andelen ordningsböter ökade mellan 
2000 och 2010, oavsett om man mäter ordningsböternas andel av det totala antalet beslut som lett 
till bötesstraff eller ordningsböternas andel av samtliga reaktioner på brott. Efter 2010 har beslut om 
föreläggande av ordningsböter minskat ungefär lika mycket som andra lagföringsbeslut som lett till 
böter, och ungefär lika mycket som samtliga reaktioner på brott. Minskningen av antalet föreläggan-
den om ordningsböter sedan 2010 har alltså inte varit unik; minskningar återfinns bland samtliga 
reaktioner på brott och bland det totala antalet lagföringsbeslut som lett till böter i rättskedjan.  

Tabell 1. Antalet förelägganden om ordningsböter totalt samt i relation till samtliga lagföringsbeslut som resulterat i någon form av 
böter respektive i relation till samtliga reaktioner på brott. Åren 2000, 2007, 2010 samt 2014. Källa: Kriminalstatistiken (personer 
lagförda för brott). 

 2000 2007 2010 2014 

Antalet godkända ordningsböter 205 663 279 545 339 403 275 226 
Ordningsböternas andel av samtliga böter 75,6 % 80,7 % 81,8 % 81,7 % 
Ordningsböternas andel av reaktioner på brott 63,4 % 69,1 % 71,1 % 71,5 % 

 

Antalet strafförelägganden har minskat sedan 2009 
År 2000 utfärdades nästan 43 100 strafförelägganden, och 2014 var antalet 32 500. Utvecklingen 
under 00-talet präglas av en mindre ökning fram till 2009 och en därpå följande minskning (se fi-
gur 3). Sett längre tillbaka i tiden har antalet strafförelägganden minskat mycket kraftigt sedan slutet 
av 50-talet. 
 Tabell 2 visar att andelen utfärdade strafförelägganden minskat sedan 2000. De har minskat i relat-
ion till summan av antalet domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, i relation till samtliga 
lagföringsbeslut som lett till bötestraff och i relation till samtliga reaktioner på brott. Mellan 2010 
och 2014 har andelen strafförelägganden varit relativt oförändrad, oberoende av andelsmått. 
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Tabell 2. Antalet godkända strafförelägganden totalt samt i relation till summan av antalet domar, strafförelägganden 
och åtalsunderlåtelser, i relation till samtliga lagföringsbeslut som lett till böter respektive i relation till samtliga reaktion-
er på brott. Åren 2000, 2007, 2010 samt 2014. Källa: Kriminalstatistiken (personer lagförda för brott). 

 2000 2007 2010 2014 

Antalet godkända strafförelägganden 43 077 41 412 39 649 32 476 

Strafföreläggandenas andel av summan av alla domar, 
strafförelägganden och åtalsunderlåtelser 

36,3 % 33,1 % 28,7 % 29,5 % 

Strafföreläggandenas andel av samtliga böter 15,8 % 12,0 % 9,6 % 9,6 % 

Strafföreläggandenas andel av reaktioner på brott 13,3 % 10,2 % 8,3 % 8,4 % 

 
 
Bötesdomarna ökade mellan 2007 och 2010 
Antalet bötesdomar har ökat under 2000-talet, vilket framför allt kan härledas till en uppgång mel-
lan åren 2007 och 2010, från omkring 25 300 till nästan 36 100 domar (se figur 2 och tabell 3). I ett 
längre perspektiv har antalet bötesdomar minskat kraftigt sedan slutet på 60-talet, för att plana ut på 
00-talet och återigen öka något i slutet på 00-talet (se figur 3).  
 Tabell 3 visar att bötesdomarna inte förändrats speciellt mycket, mätt i andel av alla lagföringsbe-
slut som lett till bötesstraff eller i andel av alla reaktioner på brott. Dock ökade de i andel av sum-
man av alla domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, från omkring 20 till 26 procent mellan 
2007 och 2010. 

Tabell 3. Antalet bötesdomar totalt samt i relation till summan av antalet domar, strafförelägganden och åtalsunder-
låtelser, i relation till samtliga lagföringsbeslut som lett till bötesstraff respektive i relation till samtliga reaktioner på 
brott. Åren 2000, 2007, 2010 samt 2014. Källa: Kriminalstatistiken (personer lagförda för brott). 

 2000 2007 2010 2014 

Antalet bötesdomar 23 219 25 309 36 091 29 245 

Bötesdomar i andel av summan av alla domar, strafföre-
lägganden och åtalsunderlåtelser 

19,6 % 20,2 % 26,1 % 26,6 % 

Bötesdomar i andel av samtliga bötesstraff 8,5 % 7,3 % 8,7 % 8,7 % 

Bötesdomar i andel av reaktioner på brott 7,2 % 6,3 % 7,6 % 7,6 % 

 
 
Brotten bakom bötesstraffen  
Ordningsböter utfärdas för trafikbrott 

Ordningsböter utfärdas i huvudsak för vissa typer av trafikbrott. Av totalt 337 000 förelägganden 
om ordningsbot 2014 var hastighetsöverträdelser det klart vanligaste brottet (cirka 184 000 ord-
ningsböter), följt av att föraren inte använt bälte (14 400) och att fordonet framförts trots körförbud 
(12 300). Dessa tre utgjorde tillsammans 73 procent av alla förelägganden om ordningsböter. Dessa 
tre kategorier var de vanligaste också år 2000, då motsvarande andel var 80 procent.  
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Trafikbrott också vanligast bland strafförelägganden …  

År 2014 utfärdades totalt 32 476 strafförelägganden. De brott som oftast ledde till strafföre-
lägganden var brott mot trafikbrottslagen5 (8 541 strafförelägganden där olovlig körning och rattfyl-
leri utgjorde ungefär lika stora delar), och mot trafikförordningen6 (5 465). Utöver trafikbrott var två 
andra stora kategorier brott mot narkotikastrafflagen7 (6 374 strafförelägganden, varav ringa narko-
tikabrott utgjorde 6 367) och tillgreppsbrott8 (5 328 strafförelägganden, varav 4 277 utfärdades för 
snatteri). Tillsammans utgjorde de 79 procent av alla godkända strafförelägganden. År 2000 utgjorde 
dessa tre kategorier 63 procent. Därutöver utgjorde även brott mot smugglingslagen en av de större 
kategorierna, med 8 procent av strafföreläggandena.  

 
… och bland bötesdomar 

De brott som leder till bötesdomar är i stora drag desamma som leder till strafförelägganden. Av 
totalt 29 245 bötesdomar 2014 gällde en stor del brott mot trafikbrottslagen (5 909 bötesdomar, 
varav olovlig körning utgjorde 3 897) och trafikförordningen (4 514 domar). En stor del utgjordes 
också av brott mot narkotikastrafflagen (7 069 domar, varav ringa narkotikabrott utgjorde 7 020) 
och tillgreppsbrott (3 999 bötesdomar, varav snatteri låg bakom 3 743). Tillsammans utgjorde de 74 
procent av alla bötesdomar. År 2000 utgjorde motsvarande kategorier 59 procent.  
 Ett mönster som framträder ovan är att det är ungefär samma brottstyper som leder till bötesstraff 
oavsett vilken typ av lagföringsbeslut som studeras. Ordningsböter kan visserligen påföras för annat 
är trafikbrott, men totalt sett är det trafikbrott (hastighetsöverträdelser, olovlig körning eller rattfyl-
leri, beroende på lagföringstyp), ringa narkotikabrott och snatteri som är de brott som utgör majori-
teten av brotten bakom bötesstraffen. Jämför man år 2000 med 2014 utgör dessa tre brottstyper en 
allt större andel av alla strafförelägganden och bötesdomar. Däremot utgjorde de för ordningsböter 
aktuella trafikbrotten en än större andel av föreläggandena om ordningsbot i början av perioden än 
2014.  

 
Bötesstraffens omfattning, utveckling och innehåll – en summering 

• Lagföringsbesluten som leder till bötesstraff – förelägganden om ordningsböter, strafföreläg-
ganden och bötesdomar – står för majoriteten av alla reaktioner på brott (87 procent år 
2014).  

• Förelägganden om ordningsbot står för majoriteten av alla lagföringsbeslut som leder till bö-
tesstraff (82 procent år 2014). 

• Bötesdomar utgjorde tidigare den minst vanliga lagföringstypen som leder till bötesstraff, 
men är numera ungefär lika vanliga som bötespåföljder som utfärdas genom strafföreläggan-
den.  

• Antalet förelägganden om ordningsböter ökade från 272 000 år 2000 till 339 000 år 2010, 
varefter antalet minskat något.  

• Antalet strafförelägganden ökade något fram till 2009 och har minskat därefter. 
• Antalet bötesdomar var i stort sett oförändrat i början av 00-talet, men ökade mellan 2007 

och 2010, från 25 300 år 2007 till 36 000. Därefter minskade de till 29 000 domar 2014. 
• De brottstyper som leder till bötesstraff, oavsett bötesart och typ av lagföring, är framför allt 

trafikbrott, ringa narkotikabrott och tillgreppsbrott i form av snatteri.  
  

                                                
5
 Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. 

6
 Trafikförordning (1998:1276). 

7
 Narkotikastrafflag (1968:64). 

8
 8 kap. Brottsbalken. 
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Möjliga förklaringar till bötesstraffens 
utveckling  

Möjliga förklaringar till utvecklingen av antalet förelägganden om ordningsbot  
Redovisningen ovan har visat att antalet förelägganden om ordningsbot ökat som mest under 00-
talet, och sedan minskat efter 2010 (se figur 3). Under 1999 utökades ordningsbotsinstitutet till ett 
större antal författningar, vilket i andra sammanhang lyfts fram som en förklaring till att antalet fö-
relägganden om ordningsböter ökade i antal i början av 00-talet.9 Polisen och andra brottsutredande 
myndigheter fick då möjlighet att påföra ordningsböter i större utsträckning än tidigare, vilket gjorde 
att antalet förelägganden om ordningsböter ökade och antalet utfärdade strafförelägganden mins-
kade (Brå, 2012). I den första delen av 00-talet nämns även polisens insatser mot trafikbrott som en 
bidragande faktor till att ordningsböterna ökat (Polisen, 2006, s. 16). Ett exempel på detta är att 
polisen hade som mål att öka antalet lagföringsbeslut som leder till ordningsböter med tio procent 
från och med 2002–2003 till och med 2006 (Polisen, 2006, s. 49). 
 Avsnittet ovan visar att det är trafikbrott, och främst hastighetsöverträdelser, som leder till ord-
ningsböter. Nedan undersöks dessa brott närmare, med fokus på utvecklingen mellan 2007 och 
2010, den period då de brotten haft störst påverkan på utvecklingen.  
 
Fler fortkörningar upptäcks med hjälpa av fartkameror 

För att få en mer heltäckande bild redovisas här polisens egen statistik över inkomna ärenden10, vil-
ken innehåller samtliga trafikbrott (det vill säga även de utan fängelse i straffskalan, som inte redovi-
sas i den officiella anmälningsstatistiken som Brå publicerar). Som syns i figur 4, utgör majoriteten av 
trafikärendena hastighetsöverträdelser på väg (fortkörningar) och de uppvisar också en stor ökning 
mellan 2007 och 2010. De andra typerna av trafikbrott som ingår i polisens statistik har varit relativt 
oförändrade mellan 2007 och 2010. 

Figur 4. Inkomna trafikärenden inklusive automatisk trafikövervakning (ATK) uppdelat på polisens trafikbrottskoder.  
Källa: Polismyndigheten. 

 

 

                                                
9
 Ordningsböterna har också påverkats (minskat i antal) vid reformerna 1985, 1995 och 2015. Reformerna kan ha påverkat nivåerna för de 

enskilda åren, men har inte haft någon större påverkan på den långsiktiga utvecklingen.  
10

 Ett ärende är en handling/anmälning som registrerats, diarieförts och godkänts i polisens diarium. Trafikärenden som resulterat i en på plats 
godkänd ordningsbot ingår inte i detta mått; det gör däremot alla ATK-ärenden (automatisk trafikövervakning) och de fall där ordningsboten 
inte godkänts. Ett ärende kan omfatta flera brott. (se t.ex. Polisen 2016, s. 131). 
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Fortkörningarna kan också delas upp på fortkörningar som registreras med automatisk trafiköver-
vakning (ATK), med så kallade fasta fartkameror och de som registreras på traditionellt vis med 
flyttbara kameror (se figur 5). Totalt sett ökade antalet trafikärenden från 165 000 inkomna ärenden 
2006 till 377 000 inkomna ärenden 2009, vilket motsvarar mer än en fördubbling av antalet ären-
den. Antalet fortkörningar som fångas upp i de olika polismyndigheterna på traditionellt vis mins-
kade. Ökningen av fortkörningar kopplade till ATK står alltså för hela ökningen av fortkörningarna 
– och hela ökningen av trafikbrott, i och med att antalet trafikärenden exklusive fortkörningar var 
oförändrat under perioden.  

Figur 5. Inkomna ärenden avseende olika trafikbrott åren 2004–2013.11 Källa: Polismyndigheten. 

  
 
Ökningen av ATK-ärenden har att göra med att fler fartkameror började placeras ut efter landets 
vägar. Våren 2006 placerades de första fasta trafiksäkerhetskamerorna ut (Rikspolisstyrelsen 2011) 
och har sedan efter hand ökat i antal. Före 2006 användes alltså inte några sådana kameror, vilket 
gör att inga fortkörningar med hjälp av ATK registrerades. Därefter ökade antalet ATK-
fortkörningar fram till 2009, varefter det registrerats mellan 220 000 och 250 000 ATK-ärenden 
årligen. Fler hastighetsöverträdelser upptäcks alltså i och med investeringar i ny teknik i form av 
automatiska fartkarmeror. Det skedde ett skifte till ATK-kameror, vilket ökade kapaciteten och möj-
ligheten att registrera fortkörningsbrott. I polisens årsredovisning för 2007 noterades en ökning av 
ATK-fortkörningar med 53 procent (mätt i anmälda brott). De konstaterades samtidigt att de an-
mälda trafikbrotten exklusive de som härrörde från ATK minskade med fyra procent.  I polisens års-
redovisning 2009 noterades en fördubbling mellan åren 2007 och 2009.  
 Under de senaste åren (2010–2014) har polisens aktivitet mot trafikbrott minskat, vilket polisen 
lyfter fram som en förklaring till att antalet förelägganden om ordningsböter åter minskat (se t.ex. 
Polisen 2016, s. 17).  
  

                                                
11

 Under 2014 fanns det problem i polisens uppföljningssystem VUP, vilket påverkade trafikbrottskoderna. Därför redovisas inte 2014 i figuren, 
och inte heller vid analyser som bygger på VUP. 
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Möjliga förklaringar till strafföreläggandenas utveckling 
Strafföreläggandena har minskat på grund av avkriminaliserat fylleri och ett utökat 
ordningsbotsinstitut 

Antalet strafförelägganden har minskat successivt över lång tid, med en första betydande minskning i 
samband med att ordningsbotsinstitutet infördes 1968. Därefter utmärker sig fyra minskningar, först 
vid slutet av 70-talet, sedan i början/mitten på 90-talet, i slutet av 90-talet och till sist efter 2009. 
Minskningen på 70-talet kan härföras till 1977 års avkriminalisering av fylleriet (Brå, 2012), medan 
minskningen mellan 1993 och 1996 är mer outforskad. Möjligen kan minskningen kopplas till när-
polisreformen på 90-talet, eftersom minskningen av strafföreläggandena skedde samtidigt som när-
polisreformen genomfördes. Reformen kan ha lett till en minskning i aktiviteten mot bötesbrott då 
fler resurser krävdes för att omorganisera polisen (nya rutiner, nya arbetssätt osv.). Nedgången i slu-
tet av 90-talet har att göra med att ordningsbotinstitutet utökades. Polisen, och till viss del Tullver-
ket, fick då utökade möjligheter att förelägga om ordningsböter direkt. En del av bötesstraffen som 
tidigare skulle gett strafföreläggande ledde alltså istället till beslut om ordningsböter tidigare i rätts-
kedjan (Brå, 2012). Ytterligare en faktor som skulle kunnat påverka utvecklingen var den påföljdsre-
form för ungdomar som genomfördes 2007 (SOU 2004:122, Prop. 2005/06:165, Brå 2011). Syftet 
var en minskad användning av bötesstraff (genom till exempel strafföreläggande) för ungdomar. Syf-
tet infriades och användningen av sådana straff minskade, men antalsmässigt handlar det om så få 
ärenden att de inte kan förklara utvecklingen i användningen av strafförelägganden totalt sett.  Den 
sista större minskningen förklaras i kommande avsnitt12. 
 
De olika bötesformerna samvarierar 

Som konstaterats i kapitlet ovan är strafföreläggandena den lagföringstyp där det skett minst antals-
mässiga förändringar sedan år 2000. Antalet utfärdade strafförelägganden var relativt stabilt fram till 
2009, men därefter har det skett en minskning. Utvecklingen för strafföreläggandena kan också re-
dovisas i termer av utvecklingen i andelen strafförelägganden och andelen bötesdomar i relation till 
summan av alla domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser). Figur X visar att strafföreläggan-
dena utgjort omkring 34 procent av denna grupp och att detta mönster bröts mellan 2007 och 2010. 
Då minskade andelen strafförelägganden, vartefter andelen istället stabiliserats kring 28–30 procent. 
Figur 6 visar också att motsatt utveckling kan ses för andelen bötesdomar som historiskt har svarat 
för omkring tjugo procent av alla domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser men ökat i andel. 
Även här skedde större delen av förändringen mellan åren 2007 och 2010 (från omkring 20 till 26–
27 procent). 

                                                
12 Åklagarmyndigheten organiserades om den första oktober 2014 (Åklagarmyndigheten 2015). Genom inrättandet av trafikenheter vid åkla-
garkamrarna i Karlskrona och Östersund har en ökad specialisering skett. Vid dessa kamrar hanteras idag bl.a. samtliga trafikrelaterade ären-
den med enbart penningböter i straffskalan. I praktiken har också samordningen av ärenden förändrats. Tidigare samordnades ofta flera miss-
tankar mot samma person under samma diarienummer och ett gemensamt strafföreläggande utfärdades. Numera samordnas inte ärenden 
med endast penningböter eller låga dagsböter i straffskalan vid trafikenheterna. Detta får som konsekvens att en person kan vara aktuell i flera 
ärenden parallellt angående exempelvis hastighetsöverträdelse. I och med att förändringen skett relativt nyligen har eventuella effekter inte 
hunnit fångas upp och beskrivas i denna rapporten. Det är osäkert om och i sånt fall hur förändringen kan komma påverka de olika lagförings-
besluten som kan leda till böter i framtiden.  
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Figur 6. Andelen bötesstraff i form av strafförelägganden och bötesdomar åren 1975–2014. Ordningsböter ej med-
räknade. Andel av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Källa: Kriminalstatistiken (Personer 
lagförda för brott). 

   

 
Figuren visar alltså att när andelen bötesdomar har ökat så har andelen strafförelägganden minskat i 
motsvarande mån och vice versa. En hypotes är att därför att det finns ett samspel mellan de två bö-
tesformerna. Samspelet kan tänkas ske på två olika sätt. Dels kan en misstänkt välja att inte god-
känna ett strafföreläggande. Dessa leder då till åtal, rättegång och till dags- eller penningböter i hän-
delsen av en fällande dom. Samspelet kan också tänkas ske genom åklagarens val av lagföringstyp. 
När åklagaren hanterar ett bötesbrott kan åklagaren (i viss mån) ha en valmöjlighet mellan att ut-
färda ett strafföreläggande eller att åtala personen med en eventuell bötesdom som följd. Avvägning-
en mellan dessa beror på förändringar i praxis, riktlinjer och lagstiftning som påverkar i vilken grad 
en utredning kan leda till den ena eller andra typen av lagföring. 
 Det eventuella samspelet mellan strafförelägganden och bötesdomar har här studerats empiriskt13. 
Hypotesen är att då andelen godkända strafförelägganden minskar så ökar andelen bötesdomar. Stu-
derar man utvecklingen sedan 2000 visar resultaten att det finns en relativt hög sådan samvariation 
(𝑅2=0,88). Studerar man istället utvecklingen sedan 1975 och framåt finns det dock inte någon större 
samvariation mellan andelen bötesdomar och andelen godkända strafförelägganden (𝑅2=0,33). En 
slutsats av ovanstående är att förklaringen till utvecklingen för strafföreläggandena lika mycket finns 
att hitta i förklaringarna till att utvecklingen av bötesdomar sett ut som den gjort, i alla fall sedan 
början av 00-talet, vilket redogörelsen nu går över till att handla om. 
  

                                                
13

 Resultaten redovisas i bilaga 2.  
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Möjliga förklaringar till bötesdomarnas utveckling 
Vi har tidigare sett att trafikbrott, narkotikabrott och tillgreppsbrott (främst snatterier) är brottska-
tegorier som står för en betydande del av bötesdomarna och som dessutom står för en allt större an-
del av bötesdomarna över tid. I detta avsnitt beskrivs i hur stor grad som en ökning av dessa har be-
tydelse för ökningen i antalet bötesdomar. Redovisningen nedan innefattar också skadegörelsebrott, 
som potentiellt kunnat inverka på antalet bötesdomar, eftersom det är en brottskategori som i hög 
utsträckning leder till ett bötestraff när någon lagförs. I tabell 4 nedan redovisas de aktuella brottsty-
perna för fyra specifika år som i den tidigare beskrivningen visat sig ha varit betydelsefulla för ut-
vecklingen av antalet bötesdomar. Tabellen visar på två större förändringar. Dels flerdubblades anta-
let narkotikabötesdomar genom en kontinuerlig ökning under 2000-talet, dels ökade bötesdomarna 
om brott mot trafikförordningen markant mellan åren 2007 och 2010, varefter de åter minskade. 
För tillgreppsbrotten skedde en ökning mellan 2007 och 2010, men den är mindre än för samtliga 
brott, varför den inte anses ha så stor betydelse här.  

 
I figur 7 visas en kurva med utvecklingen över bötesdomar totalt samt ett antal kurvor där bötesdo-
mar om brott mot trafikförordningen, samtliga trafikbrott och samtliga narkotikabrott exkluderats 
från totalen. När brott mot trafikförordningen exkluderas från totalmåttet blir ökningen mellan 
2007 och 2010 inte lika stor. Nedgången mellan 2010 och 2013 blir också mindre brant. Brott mot 
trafikförordningen – där bland annat fortkörningar ingår – förklarar med andra ord en del av ök-
ningen mellan 2007 och 2010 samt en del av minskningen mellan 2010 och 2013. Exkluderas också 
andra trafikbrott noteras dock ingen större påverkan på trenden. När också narkotikabrotten räknas 
bort blir utvecklingen ännu flackare. Slutsatsen blir alltså att ökningen i antalet bötesdomar i hög 
grad har drivits av att fler brott mot trafikförordningen och narkotikabrott leder till ett lagföringsbe-
slut med bötesstraff i domstol. En liten ökning kvarstår dock mellan 2007 och 2010 efter att de ak-
tuella brottskategorierna räknats bort. 
  

Tabell 4. Antalet bötesdomar uppdelat på olika brottskategorier åren 2000, 2007, 2010 och 2014. Källa: Kriminalsta-
tistiken (personer lagförda för brott). 

 2000 2007 2010 2014 

Tillgreppsbrott (8 kap BrB) 3 472 3 387 4 661 3 999 

Skadegörelsebrott (12 kap BrB) 1 068 1 319 1 294 967 

Brott mot trafikbrottslagen 3 807 4 516 5 807 5 909 

Brott mot trafikförordningen 4 791 5 359 9 640 4 514 

Brott mot narkotikastrafflagen 1 662 3 484 5 535 7 069 

Övriga brott 8 419 7 244 9 154 6 787 

Samtliga brott 23 219 25 309 36 091 29 245 
 

 



19 

 
 
Antalet anmälda bötesbrott har ökat – särskilt narkotikabrott och fortkörningar 

Rimligtvis har antalet bötesdomar påverkats av ett ökat inflöde till rättsväsendet av de aktuella 
brottstyperna. Volymökningarna i antalet bötesdomar är av en sådan mängd att inte endast någon 
förändrad påföljdspraxis eller en ökad grad av uppklaring kan ligga bakom.  
 För att beskriva inflödet till rättsväsendet kan man utgå från Brås statistik över anmälda brott. I 
anmälningsstatistiken går det inte att följa utvecklingen när det gäller anmälningar av alla brott som 
kan leda till en bötespåföljd, utan endast för de brott som också har fängelse i straffskalan. Statisti-
ken ger därmed ingen beskrivning av samtliga anmälda brott, eftersom den exkluderar de brott som 
enbart har böter i straffskalan. Statistiken kan dock vara intressant som en grov översikt över hur de 
anmälda brotten ökat inom en delmängd av de anmälda bötesbrotten. 
 Tabell 5 visar att det skett stora ökningar i antalet anmälningar om narkotikabrott under perioden 
2007–2010. Samtliga brott mot narkotikabrottslagen ökade med ungefär en tredjedel (över 21 000 
brott). Utvecklingen är något lägre sett till innehav och eget bruk av narkotika (14 000 brott, vilket 
motsvarar 21 procent). De betydande ökningarna ovan kan jämföras med att samtliga anmälda brott 
i kriminalstatistiken ökade med cirka 64 000 brott (motsvarande fem procent) mellan 2007 och 
2010. Tillgreppsbrotten ökade i ungefär samma utsträckning som det totala antalet anmälda brott. 
Skadegörelsebrotten ökade desto mer, men som vi sett ovan ledde det inte till fler bötesdomar i dom-
stol. Brott mot trafikbrottslagen (exkl. grov vårdslöshet i trafik14) visar på en motsatt utveckling i 
anmälningsstatistiken; de minskade med 3 000 brott, eller fyra procent. Brott mot trafikförordningen 
finns inte med i anmälningsstatistiken, eftersom inga brott där kan ge fängelse. Detta är ett exempel 
på de begränsningar som finns i anmälningsstatistiken, som endast innehåller brott med fängelse i 
straffskalan. Vi vet dock från polisens uppgifter (presenterade i figur 4 ovan), som även innehåller 
brott med endast böter i straffskalan, att även dessa ökat stort under den aktuella perioden.  

                                                
14

 Grov vårdslöshet i trafik är exkluderad, eftersom det inte har böter i straffskalan. 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Samtliga bötesdomar

Samtliga bötesdomar exkl. brott mot trafikförordningen

Samtliga bötesdomar exkl. samtliga trafikbrott

Samtliga bötesdomar exkl. samtliga trafikbrott och exkl. narkotikabrott

Figur 7. Antalet bötesdomar 2000–2013. Samtliga brottskategorier respektive vissa brottskategorier borträknade.  
Källa: Brå. Specialuttag ur lagföringsregistret. 
 



20 

Tabell 5. Antalet anmälda brott totalt samt uppdelat på de brottskategorier som oftast leder till bötesdom, åren 
2007 och 2010. Källa: Kriminalstatistiken (anmälda brott). 

 
2007 2010 

Förändring 
2007–2010 

Proc. förändring 
2007–2010  

Tillgreppsbrott (8 kap BrB) 797 460 832 811 +35 351 +4 % 

Skadegörelsebrott (12 kap BrB) 147 708 165 128 +17 420 +12 % 

Brott mot trafikbrottslagen exkl. grov 
vårdslöshet i trafik 

79 139 76 147 – 2 992 – 4 % 

Brott mot narkotikastrafflagen 66 857 87 890 +21 033 +31 % 

 … varav innehav och/eller eget bruk 65 566 79 134 +13 568 +21 % 

Anmälda brott totalt 1 306 324 1 370 399 64 075 +5 % 
 

 
Sammanfattningsvis har antalet anmälningar om narkotikabrott ökat betydligt mer än för samtliga 
brott, och vi vet från polisens uppgifter att motsvarande utveckling kan ses för trafikbrotten. Värt att 
notera är att det handlar om två brottstyper där polisens egna prioriteringar och insatser styr hur 
många brott som upptäcks. Polisens insatser mot narkotikabrott har successivt ökat över tid, vilket 
gjort att fler narkotikabrott har upptäckts och registrerats (Brå 2013 och 2016).  

 
Andelen bötesdomar ökade mer för vissa brottstyper 

Hittills har fokus legat på att beskriva bötesdomarnas utveckling över tid samt på att särstudera bö-
tesdomarna, utifrån vilka kategorier av brott som ligger bakom. Resultaten visar att narkotikabrot-
ten och brotten mot trafikförordningen varit drivande i ökningen av antalet bötesdomar. I detta av-
snitt undersöks hur utvecklingen sett ut över tid, om man istället tittar på bötesdomarnas andel av 
summan av alla domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, vilket gör att man kan se om valet 
av lagföringstyp och/eller påföljdsvalet förändrats. Utöver uppgifter för samtliga brott granskas 
brottskategorier som står för en stor del av bötesdomarna, nämligen tillgreppsbrott, skadegörel-
sebrott, brott mot narkotikastrafflagen, brott mot trafikbrottslagen och brott mot trafikförordningen 
(sammantaget 77 procent av samtliga bötesdomar 2014). 
 När man delar upp bötesdomarna på dessa fem specifika brottskategorier kan man notera att samt-
liga brottskategorier visar att andelen bötesdomar ökat mellan 2007 och 2010 (se figur 8). I förhål-
lande till den generella ökningen för samtliga brott (från 20 till 27 procent) är ökningen särskilt stor 
för brott mot trafikförordningen, som ökade från 39 till 56 procent (brotten mot trafikförordningen 
har sedan fallit tillbaka till 45 procent). Om 2007 jämförs med 2014 är det istället brott mot trafik-
brottslagen och narkotikabrotten som uppvisar de största ökningarna. Andelen bötesdomar gällande 
brott mot trafikbrottslagen ökade då från 16 till 26 procent. Motsvarande siffra för narkotikabrotten 
är en ökning från 21 till 33 procent.  
  Andelen bötesdomar har alltså ökat totalt sett, men oproportionerligt stora förändringar kan ses för 
narkotikabrott, brott mot trafikbrottslagen och brott mot trafikförordningen. Förändringarna kan 
bero på att valet av lagföringstyp förändrats, att valet av påföljdstyp förändrats eller på att samman-
sättningen av brottsligheten i domarna förändrats i form av relativt sett fler ringa brott. De tidigare 
resultaten som belagt en växelverkan mellan de lagföringstyper som kan leda till ett bötesstraff 
(strafföreläggande och bötesdomar) ger stöd för den förstnämnda. En ökad andel domar som be-
handlar ringa brott är också rimlig i relation till att sammansättningen på den anmälda brottsligheten 
förändrats i den riktningen (dock går det inte att utifrån lagrum i domarna särredovisa de ringa brot-
ten för alla de studerade brottstyperna, varför de inte redovisas här). I vilken grad förändringen 
också beror på förändrade påföljdsval (till exempel från villkorlig dom till böter) har inte undersökts, 
eftersom det krävs en kvalitativ aktgenomgång för att kunna konstanthålla för andra omständigheter 
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och därmed säkerställa en ändrad påföljdspraxis givet ”allt annat lika”. 

Figur 8. Bötesdomar i andel av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Samtliga brott samt fem utvalda 
brottskategorier åren 2000, 2007, 2010 och 2014.  Källa: Kriminalstatistiken (personer lagförda för brott).  

 
Den automatiska trafikövervakningen (ATK) har haft inverkan på andelen bötesdomar  

Vi har sett ovan att brott mot trafikförordningen, där framför allt fortkörningar ingår, har bidragit 
betydligt till den antalsmässiga ökningen av antalet bötesdomar 2007–2010, men också bidragit till 
att det minskat något efter 2010.  
 I sammanhanget är det också intressant att se om ATK-fortkörningarna påverkat andelen bötes-
domar, och då framförallt om de påverkat penningbötesdomarna. I detta fall är penningböterna in-
tressanta, eftersom majoriteten av penningböterna är brott mot trafikförordningen. 
 I figur 9 visas utvecklingen av andelen bötesdomar gällande penningböter.15 Andelen sådana bötes-
domar ökade från kring fem procent 2006 till omkring nio procent 2010. Den vertikala linjen i figu-
ren representerar den ungefärliga tidpunkten (våren 2006) för när automatiska trafiksäkerhetskame-
ror började placeras ut. Som syns ökade andelen bötesdomar först under 2007, och inte direkt på 
våren 2006, vilket bland annat kan ha att göra med en viss handläggningstid mellan registrerad fort-
körning och utdömda bötesstraff i domstol. 

                                                
15 Fram till och med 2009 uppvisar kurvorna låga lägstavärden för juli månad. Därefter är säsongsvariationerna mindre. Förändringen har 
troligen att göra med EMR-reformen (se nedan) som gör det möjligt att avgöra brottmål utan huvudförhandling. Troligtvis hålls inte lika många 
huvudförhandlingar under den vanligaste semestermånaden, men möjligheten att avgöra brottmål utan en sådan bidrar till att bibehålla pro-
duktionstakten även under juli månad. 
 

20% 

14% 

38% 

16% 21% 

40% 

20% 

14% 

38% 

16% 
23% 

39% 

26% 

17% 

41% 

21% 

28% 

56% 

27% 

18% 

43% 

26% 
33% 

43% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Samtliga brott 8 kap.
Tillgreppsbrott

12 kap.
Skadegörelsebrott

Brott mot
trafikbrottslagen

Brott mot
narkotikastrafflagen

 Brott mot
Trafikförordningen

2000 2007 2010 2014



22 

Figur 9. Bötesdomar i andel av alla domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser efter lagföringsdatum för peri-
oden januari 2000–december 2013.  Enbart penningböter. Vertikal linje för ungefärlig tidpunkt när ATK började infö-
ras. Källa: Brå. Specialuttag ur lagföringsregistret. 

 

För att undersöka om ATK kan ligga bakom den ökade andelen bötesdomar kan inflödet hos polisen 
studeras. Först registrerar en automatisk kamera ett fordon varefter polisen utreder om det är möjligt 
att bötfälla någon för brottet. Om det bedöms möjligt att bötfälla blir det ett anmält brott och ett 
ärende i polisens statistik. Polisen kontrollerar alltså om fotot och ägaren till bilen stämmer överens, 
och skickar därefter ut ett föreläggande om ordningsbot som personen får godkänna eller inte. Om 
den misstänkte godkänner blir det en godkänd ordningsbot. I vissa fall väljer dock personen att inte 
godkänna boten, vilket gör att polisen redovisar ärendet till åklagare, varvid åklagaren beslutar om 
åtal, nedläggning eller annat lagföringsbeslut. Tabell 6 indikerar att antalet inkomna ärenden, såväl 
som påförda ordningsböter och ärenden redovisade till åklagare, ökade mellan 2006 och 2009, och 
därefter har varit relativt oförändrat. 

Således kan vi se att de hastighetsöverträdelser som registreras av automatisk trafikövervakning ökat 
i antal, och att det skett under samma tidsperiod som då andelen penningbötesdomar ökade. 
 
Fler väljer att inte godkänna ordningsböter i ATK-ärenden, vilket kan ha lett till fler bötesdomar 
En ytterligare fråga i sammanhanget är om bötesdomarna enbart påverkats av det ökade inflödet av 
ATK-ärenden till polisen generellt, eller om det nu är en större andel av ärendena som inte godkänns 
av de misstänkta, jämfört med tidigare. För att mäta hur många som inte godkänner en ordningsbot 
kan ärenderedovisningen relateras till antalet godkända ordningsböter: 
 

Kvot icke-godkända ordningsböter =  Antal ärenden redovisade till åklagare
Antal påförda ordningsböter 

  

Det är förvisso olika enheter – ärenden och ordningsböter – som jämförs, men det ger ändå en unge-
färlig bild av hur många som överklagar. Att mäta i andel av påförda och inte i andel av utfärdade 
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ENBART ATK 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Ordningsböter 5 274     45 564      58 271     64 925     53 073     51 189     71 461     61 783                        

Inkomna ärenden 11 113 130 518 209 662 238 634 221 002 229 031 233 875 225 431                  

Ärenden redovisade till åklagare 100 2 031 5 239 6 636 6 394 5 246 6 641 7 897  
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ordningsböter innebär också en skevhet, men det är det bästa sättet att mäta utifrån befintlig sta-
tistik.  
 Andelen icke-godkända ordningsböter ökade från två procent 2006 till tolv procent 2010, varefter 
andelen varierat mellan nio och tretton procent. Såväl andelen som antalet överklagade ärenden 
ökade alltså i slutet av 00-talet, och kan därmed ha bidragit till ett ökat antal domar i den mån ären-
dena istället lett till fällande dom.  
 
En större andel av alla ärenden redovisas till åklagare 
En annan fråga är hur stor andel av alla ATK-ärenden som redovisas till åklagare, vilket alltså är 
motsatsen till ett nedlagt ärende. Dock redovisas inte ärenden som ”läggs ned” innan ärendet regi-
streras. Andelen som redovisas till åklagare beräknas enligt följande formel: 
 

Andel ordningsböter redovisade till åklagare   = Antal ärenden redovisade till åklagare
Antal inkomna ärenden

  
 
Det finns några olika förklaringar till att ATK-ärendena läggs ned generellt.  Det kan ha att göra med 
att fotot och ägaren till fordonet inte stämmer överens, men polisen lyfter snarare fram dålig bildkva-
litet som den allra vanligaste anledningen till att ett ärende läggs ned. Dålig bildkvalitet är oftast ett 
resultat av dåligt väder (t.ex. regn eller snö). De menar också att förekomsten av motorcyklar och 
utomnordiska fordon påverkar antalet ärenden som inte går att utreda (Polisen 2010). Andra förkla-
ringar är att vissa fortkörare undgår att bli påkomna genom att fälla ned bilens solskydd, vilket för-
svårar för polisen att identifiera förarens identitet. Ytterligare en aspekt som lyfts fram är att biläga-
ren inte har någon upplysningsplikt (skyldighet att berätta för polisen vem som kört bilen) och att 
det är svårt för polisen att få företag med tjänstebilar att uppge vem som kört (Sundsvalls tidning 
2011 och Dalarnas tidning 2013).  
 Andelen redovisade ATK-ärenden ökade från omkring 1,5 procent till 3,5 procent mellan 2007 och 
2013. Vad det beror på är oklart, men skulle kunna ha att göra med ändrade förutsättningar såsom 
teknikförändringar, alternativt ändrad hantering av ATK-ärenden. Oavsett orsak är det möjligt att 
även detta bidragit till en ökad andel bötesdomar i domstol.  
 
Möjligheten att avgöra brottmål utan huvudförhandling kan ha påverkat andelen 
bötesdomar 

Reformen En modernare rättegång (EMR) implementerades den första november 2008, vilket har 
bidragit till att modernisera processen i allmän domstol, bland annat genom användning av ny teknik 
(Domstolsverket m.fl. 2016, s. 54). Reformen gjorde också att domstolarna numera kan avgöra vissa 
typer av brottmål enbart på handlingarna, utan huvudförhandling, om det saknas anledning att 
döma till någon annan påföljd än böter, under förutsättning att förhandling varken begärs av någon 
av parterna eller behövs med hänsyn till utredningen i målet (45 kapitlet 10a § rättegångsbalken) 
(Justitiedepartementet 2008). Huvudprincipen är fortfarande att en huvudförhandling ska ske, men 
vissa undantag får göras.  
 I de fall åklagaren meddelat att målet kan avgöras utan huvudförhandling, behöver åklagaren inte 
inställa sig i rätten när förhandling pågår, vilket minskar åklagarens arbetsbelastning jämfört med 
om åklagaren väljer att utfärda ett strafföreläggande. Vid strafföreläggande behöver nämligen 
Åklagarmyndigheten sköta en del administrativa delar, som till exempel ärendehandläggning och 
delgivning. Vid åtal är det istället domstolarna som sköter den administrativa biten. Åtal kan på så 
sätt ha blivit mer attraktivt för åklagarna, eftersom det utan huvudförhandling innebär en minskad 
arbetsbelastning för dem. Ett annat argument skulle kunna vara att rättsäkerheten också anses garan-
teras i större utsträckning vid åtal än vid strafföreläggande, i och med att målet prövas av en opartisk 
domstol (Wendel 2000).  
 Lagreformen har lett till att fler mål avgörs utan huvudförhandling.  Bötesmålen – mål som enbart 
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har böter i straffskalan – berörs i hög grad av ändringen. Under perioden 2005 till 2008 avgjordes 
fyra till sex procent av alla bötesmål16 i tingsrätt utan huvudförhandling. År 2009 avgjordes 58 pro-
cent av alla bötesmål utan huvudförhandling. Därefter har andelen bötesmål utan huvudförhandling 
varierat mellan 61 och 64 procent (Domstolsverket 2015b). Bötesmålen har alltså gått från att i ma-
joriteten av fallen avgöras genom huvudförhandling till att bara i vissa fall avgöras genom huvudför-
handling. Sett till samtliga brottmål, alltså bötesmål plus andra brottmål, har andelen brottmål som 
avgjorts i tingsrätt efter förhandling sjunkit från 83 procent 2008 till 55 procent 2015. Andelen 
brottmål som avgörs på handlingarna, utan huvudförhandling, har alltså ökat också sett till samtliga 
mål. Denna förändring kan till stor del hänföras till EMR och vissa andra processuella förändringar 
(Domstolsverket 2016). 

Figur 10 visar andelen bötesdomar av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser, och 
den vertikala, heldragna linjen visar när reformen trädde i kraft, det vill säga den 1 november 2008. 
Den totala andelen bötesdomar ökade dock inte i samband med reformen, utan ungefär ett år senare 
(den punktstreckade linjen), vilket delvis kan förklaras med att den nya lagstiftningen utgick från 
brottmål som inkommit till domstolarna från och med 1 november 2008, inte brottmål som fått en 
dom från och med detta datum. De brottmål som då var i balans17 berördes således inte av reformen. 
Därför är det rimligt att det tog några månader för EMR att verka fullt ut. En ytterligare möjlig för-
klaring är att det tog ett tag för åklagare att ställa om till den nya lagstiftningen, och att det tog tid 
för ny åklagarpraxis att växa fram.  

Möjligheten att avgöra brottmål utan huvudförhandling skulle möjligtvis kunna förklara att ande-
len bötesdomar ökat, men då från och med införandet av EMR, år 2009. Ökningen mellan 2007 och 
2009 kan däremot inte förklaras av detta. 
  

                                                
16

 Avser notariebrottsmål för perioden 2005–2008 och bötesmål för perioden 2009–2014. Dessa målkategorier är inte identiskt definierade, 
men tillräckligt lika för att göra en dylik jämförelse.  
17

 Mål som tidigare inkommit till domstol och väntar på ett avgörande. 

Figur 10. Bötesdomar i andel av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser. Januari 2000–
december 2013. Vertikal linje visar datum för när EMR infördes. Vertikal, punkt-streckad linje visar ungefärlig vänd-
punkt. Källa: Brå. Specialuttag ur lagföringsregistret. 
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Bötesbeloppen har höjts – men har inte påverkat andelen bötesdomar 

Bötesbelopp är intressanta, eftersom de möjligen kan ha påverkat var i rättskedjan ett bötesstraff 
döms ut eller utfärdas. Hypotesen är att bötesbeloppen påverkar hur en misstänkt person agerar, det 
vill säga om personen godkänner eller inte godkänner sitt bötesstraff. En misstänkt person som god-
känner en bot tvingas betala beloppet. Om personen istället väljer att inte godkänna, finns en möjlig-
het att bli frikänd från det. Dock finns i gengäld en risk att behöva stå för sina rättegångskostnader. 
Om bötesbeloppet är tillräckligt lågt kan det därför upplevas vara fördelaktigare att godkänna det än 
att stå för rättegångskostnaderna. När bötesbeloppet blir tillräckligt högt nås en brytpunkt (kallad 
reservationsbeloppet), där personen blir likgiltig inför de olika handlingsalternativen. Om beloppet är 
högre än denna gräns väljer personen att inte godkänna bötesstraffet. När beloppen ökar kan det 
alltså bli attraktivare att inte godkänna jämfört med att godkänna. 
 Om bötesbeloppen höjs generellt kan man tänka sig att fler personer väljer att inte godkänna bö-
tesstraff, vilket innebär att bötesmålen då hanteras i domstol. Hypotesen är att det sker en växling 
från ordningsböter och strafförelägganden till bötespåföljder i domstol. Det blir alltså vanligare med 
bötesdomar i förhållande till andra typer av lagföringsbeslut som leder till bötesstraff (strafföreläg-
ganden och ordningsböter). 
 
Tre olika bötesarter 
Som nämnts i inledningen finns tre olika bötesarter (om man exkluderar företagsböter som inte ingår 
i analysen), nämligen 

1) penningböter 
2) dagsböter 
3) normerade böter.  

Penningböter utfärdas/utdömds som fasta penningbelopp. Dagsböter består av två komponenter: dels 
ett antal, som bestäms utefter hur allvarligt brottet är, dels en storlek på varje bot, som fastställs med 
hänsyn till den dömda personens ekonomiska förhållanden. Den tredje bötestypen är normerade bö-
ter, som bestäms utifrån en särskild beräkningsgrund. De utfärdas mycket sällan och beaktas inte i 
denna kortanalys. 
 Bötesbeloppen ökade för samtliga bötesarter till följd av en lagändring som trädde i kraft den 1 
oktober 2006. De nya beloppsgränserna gäller generellt för brott där böter finns med i straffskalan. 
Reformen innebar att det lägsta penningbötesbeloppet ökade från 100 till 200 kronor, och det högsta 
beloppet höjdes från 2 000 till 4 000 kronor. Det högsta beloppet för penningböter som gemensam 
påföljd för flera brott ökade från 5 000 konor till 10 000 kronor. Även dagsbotsbeloppen höjdes. 
Det lägsta dagsbeloppet höjdes från 30 till 50 kronor, och det högsta dagsbeloppet ökade från 450 
till 750 kronor (prop. 2005/06:122).   
 Under den senare delen av 00-talet har Riksåklagaren, utöver 2006 års generella ökning av pen-
ningböterna, också gjort olika justeringar av ordningsbotsbeloppen, gällande olika typer av brott 
som finns inskrivna i ordningsbotskatalogen (se ÅFS 2009:4, SFS 2009:1109, SFS 2009:932, SFS 
2010:114, SFS 2011:949, SFS 2011:778, SFS 2012:604, SFS 2012:672, SFS 2012:262, SFS 2012:604, 
SFS 2012:672 och SFS 2013:172). Ordningsböterna är mestadels penningböter, och då framför allt 
trafik- och yrkestrafiksrelaterade brott.  
 
Dagsbötesbeloppen har ökat 
Det totala dagsbötesbeloppet (enbart strafförelägganden) har ökat, från ett genomsnitt om 2 900 
kronor år 2000 till 5 100 kronor år 2013. Om dessa belopp justeras för inflation, det vill säga räknas 
i fasta priser, framträder en nivåhöjning vid 2006 års lagändring. I övrigt har det genomsnittliga be-
loppet varit relativt stabilt (se figur 11).18  

                                                
18

 Det genomsnittliga antalet dagsböter per gärningsperson har dock minskat något över tid, vilket eventuellt kan bero på att brotten numera 
bedöms som lindrigare.  Dagsbeloppen har ökat, vilket troligen beror på att gärningspersonernas inkomst ökat. 
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 I figur 11 jämförs andelen19 dagsbötesdomar med dagsböternas genomsnittliga bötesbelopp20. Ge-
nomsnittsbeloppet ökade från och med mitten på 2005 fram till början av 2007. Dagsbötesbeloppen 
för strafförelägganden ökade i större utsträckning än dagsbötesbeloppen för bötesdomar 2000–2011. 
 Resultatet är att andelen bötesdomar inte ökade i samband med lagändringen den 1 oktober 2006. 
Valet att godkänna eller inte, påverkas på så sätt inte av beloppshöjningen. En invändning skulle 
dock kunna vara att det kan finnas ett mycket svagt empiriskt samband mellan bötesbelopp och 
godkännanden. Om beloppseffekten är liten, påverkas inte godkännandena av en liten beloppshöj-
ning. En annan invändning har att göra med reservationsbeloppet, det vill säga den brytpunkt där 
straffet är ekonomiskt kännbart för den misstänkte. Reservationsbeloppet skulle i så fall vara högre 
än bötesbeloppet efter reformen, vilket gör att personer fortfarande väljer att godkänna snarare än 
att överklaga. Det kan också bero på att det i samband med ett överklagande finns andra kostnader, 
som till exempel rättegångskostnader.  

Figur 11. Bötesdomar (endast dagsböter) i andel av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser samt ge-
nomsnittligt bötesbelopp för strafförelägganden (dagsböter och fasta priser). Svart, vertikal linje visar på tidpunkten för 
införandet av lagstiftningen om nya bötesbelopp. Januari 2000–december 2011.21 Källa: Brå. Specialuttag ur lagförings-
registret. 

 
 

Penningbötesbeloppen ökade i slutet av 2006 

Penningböterna, som i övervägande del består av brott mot trafikförordningen, såsom fortkör-
ningar22, ökade från ett genomsnitt om cirka 1 100 kronor före reformen (1 oktober 2006) till unge-

                                                
19

 Andel av samtliga lagföringar. 
20

 Det som används är bötesbelopp för strafförelägganden. Anledningen är att det är beloppen på strafföreläggandena som kan tänkas göra 
att man väljer att inte godkänna sitt strafföreläggande. Motsvarande beloppshöjning hos bötesdomarna bedöms inte påverka viljan att över-
klaga strafförelägganden, utifrån antagandet att den misstänkte inte har perfekt information om förväntat bötesbelopp i domstol. De genom-
snittliga bötesbeloppen redovisas i fasta priser i figuren, vilket innebär att beloppsökningen är justerad för inflationen. Att pengarna minskar i 
värde påverkar antagligen gärningspersoners syn på bötesstraff, vilket gör fasta priser mer lämpliga i denna jämförelse än löpande priser. KPI 
har använts som deflator och startmånad valts till januari 2000. 
21

  Bötesdomarna mäts efter brottsdatum och inte lagföringsdatum, vilket har att göra med att bötesbeloppen bestäms utifrån när brottet 
begicks och inte efter när lagföringen ägde rum. För att få korrekta och jämförbara årsuppgifter har bötesdomar med brottsdatum före 2000 
exkluderats, liksom brottsdatum efter 2011. Brott registrerade efter 2011 har inte hunnit leda till lagföring. Hade dessa år inkluderats skulle 
det ha gett felaktiga tolkningar.   
22

 Brott mot trafikförordningen samt lag/förordning om vägtrafikregister och fordonslag/-förordning. 
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fär 2 300 kronor efter reformen, mätt i löpande priser. Böterna fördubblades därmed. 

Figur 13 visar att andelen penningbötesdomar av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunder-
låtelser började öka i samband med att penningbötesbeloppen höjdes 2006. Frågan är dock om det 
finns ett samband mellan ökningen i bötesbeloppen och ökningen i andelen bötesdomar eller om det 
beror på något annat. Till exempel om bötesdomarna endast påverkas av ATK-fortkörningar, som 
ofta leder till just penningböter. Därför är det intressant att se om andelen penningbötesdomar en-
bart ökat för brott mot trafikförordningen eller om det också gäller för andra penningbötesbrott. I 
figur 13 har penningbötesdomarna delats upp i två kategorier: 1) brott mot trafikförordningen och 
2) övriga brott. Som syns i figuren står brott mot trafikförordningen för en övervägande del av pen-
ningbötesdomarna. Figuren visar också att brotten mot trafikförordningen motsvarar ökningen för 
samtliga penningsbötesdomar. De övriga penningbötesdomarna har däremot varit oförändrade över 
tid. I och med att det bara är brott mot trafikförordningen som uppvisar ökningar, talar mycket för 
att det är den automatiska övervakningen av trafiken (ATK) som lett till en ökad andel bötesdomar – 
inte beloppshöjningen.  

                                                
23

  Bötesdomarna mäts efter brottsdatum och inte lagföringsdatum, vilket har att göra med att bötesbeloppen bestäms utifrån när brottet 
begicks och inte efter när lagföringen ägde rum. Bötesdomar med brottsdatum före 2000 har därför exkluderats, liksom brottsdatum efter 
2011, eftersom alla dessa brott då ännu inte har hunnit leda till lagföring. Hade dessa år inkluderats skulle det ha gett felaktiga tolkningar.   

Figur 12. Bötesdomar (endast penningböter) i andel av samtliga domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser samt 
genomsnittligt bötesbelopp vid strafföreläggande (penningböter, fasta priser). Svart, vertikal linje visar på tidpunkten för 
lagstiftningen om nya bötesbelopp. Januari 2000–december 2011.23 Källa: Brå. Specialuttag ur lagföringsregistret. 
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Figur 13. Samtliga penningbötesdomar samt uppdelat på två brottskategorier. Andel av samtliga domar, strafföreläg-
ganden och åtalsunderlåtelser. Åren 2000–2013. Källa: Brå. Specialuttag ur lagföringsregistret. 

 

Möjliga förklaringar till bötesstraffens utveckling – en summering 
• Antalet förelägganden om ordningsböter påverkas av polisens aktivitet mot trafikbrott. 
• Fler fortkörningar identifieras med hjälp av ATK, vilket har lett till fler ATK-relaterade ord-

ningsböter, men också till att fler fortkörningar redovisas från polis till åklagare, och därmed 
leder till penningböter i domstol.  

• Från 2000 och framåt finns det en negativ samvariation mellan andelen utfärdade strafföre-
lägganden och andelen bötesdomar; när den ena ökar, minskar den andra. Åklagarnas praxis 
kring val av lagföringstyp gällande bötesbrott bidrar med andra ord till en växelverkan mel-
lan dessa två. 

• Under 00-talet ökade antalet anmälda bötesbrott. Ökningen var särskilt stor mellan åren 
2007–2010. 

• Ökningen i antalet bötesdomar beror till största delen på 1) ett ökat antal ärenden om has-
tighetsöverträdelser under den specifika perioden åren 2007–2010 och 2) ett ökat antal an-
mälda narkotikabrott under hela den studerade perioden.  

• Fler väljer att inte godkänna ordningsböter i ATK-ärenden och en större andel av ärendena 
redovisas till åklagare. Båda dessa faktorer kan ha påverkat att andelen bötesdomar ökat på 
bekostnad av antalet förelägganden om ordningsböter.  

• Det har blivit enklare att hantera bötesmål i domstol, i och med 2008 års EMR-reform. Re-
formen kan ha påverkat åklagare att åtala för bötesbrott istället för att utfärda strafföreläg-
ganden, vilket lett till en ökad andel bötesdomar.  

• Höjda bötesbelopp för både penningböter och dagsböter har troligen inte påverkat andelen 
bötesdomar. 
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Bilaga 1: Datamaterial och metod 

Nedan presenteras en utförligare beskrivning av tre av de fyra datamaterial som använts. 
 

1) Uppgifter från den officiella kriminalstatistiken 
Statistik som återfinns i den officiella kriminalstatistiken, som omfattar statistik om anmälda brott 
och lagföringar (ordningsböter, strafförelägganden, åtalsunderlåtelser och domslut). Dessa årsvisa 
uppgifter finns fram till år 2014.  

 
2) Specialuttag från Brås databaser 

Från Brås databaser har ett specialuttag av mikrostatistik gjorts, för att få statistik uppdelad per må-
nad. Det ger mer detaljerad information om när under året som förändringar sker i utvecklingen för 
bötesdomarna, men också specifika uppgifter om bötesbelopp som inte återfinns i kriminalstatisti-
ken. Den specialuttagna statistiken kan följas fram till december 2013 och består av 1 727 630 lagfö-
ringsbeslut (ordningsböter ej inräknat) för perioden 1 januari 2000–31 december 2013. Dessa består 
av 384 704 bötesdomar, 552 670 strafförelägganden och 790 256 misstankar som fått en annan lag-
föring. Månadsiffrorna är orensade för säsongsvariation, vilket gör att månadsiffrorna kan variera 
mycket. Dessa fluktuerande siffror kan till exempel bero på personalrelaterade frågor som arbetets 
förläggning under året (som till exempel sommarsemestrar) eller att det inträffat något särskild hän-
delse en enskild månad. För att göra det lättare att följa den långsiktiga utvecklingen, kompletteras 
månadssiffrorna med glidande medelvärden om 12 månader. Att även redovisa månadsdata ger 
mycket mer information än enbart redovisa årsdata.  
 I regel används lagföringsdatum för att göra en års- och månadsindelad statistik. I kortanalysen 
görs dock en analys av samvariationen mellan bötesbelopp och bötesdomar. I detta fall används 
brottsdatum för andelen bötesdomar och lagföringsdatum för bötesbeloppen. Det beror på att polis, 
åklagare och domstolar, när de utfärdar eller dömer till bötesstraff, tar hänsyn till lagstiftningen vid 
tidpunkten för brottshändelsen och inte lagstiftningen vid tidpunkten för lagföringen.  
 När det gäller lagföringsdatum finns inget bortfall. Dessvärre saknas uppgift om brottsdatum för 
6 075 bötesdomar, vilket motsvarar 1,6 procent av samtliga bötesdomar. Bortfallet bedöms dock inte 
påverka analyserna av belopp och bötesdomar. Eftersom vissa av bötesbrotten som anmäldes under 
2012 och 2013 inte har hunnit leda till lagföring, fokuserar analyserna om bötesbeloppen på peri-
oden 2000–2011.24 

 
3) Polismyndighetens mikrostatistik om förelägganden om ordningsbot och ärenden 

Polismyndigheten har statistik om antalet förelägganden om ordningsbot och om antalet ärenden 
som skapats. Polismyndighetens statistik täcker in samtliga anmälda brott hos polisen, till skillnad 
från kriminalstatistiken, som enbart inkluderar anmälda brott där fängelse ingår i straffskalan. En 
del anmälda brott som kan leda till böter inkluderas alltså inte i kriminalstatistiken, men de inklude-
ras i polisens egen redovisning. Under 2014 uppkom en del problem som gör att uppgifterna från 
polisen är osäkra för just det året, och därför används enbart uppgifter fram till och med 2013 i ana-
lysen.  
 Polisen har också statistik över antalet förelägganden om ordningsböter och hur dessa hanteras. 
Uppgifterna skulle kunna användas för att ta fram mått på antalet godkända och icke godkända 
ordningsböter. Dock används inte denna statistik av polisen själva, vilket gör kvaliteten osäker. Brå 
har studerat siffrorna och valt att inte ta med dem i föreliggande kortanalys.25 
  

                                                
24

 Bötesdomar som anmäldes före 2000, men lagfördes efter millennieskiftet, har också exkluderats ur bötesbeloppsanalyserna. 
25

 Statistiken kan eventuellt hålla god kvalitet, men i nuläget är kvaliteten osäker, vilket gör att den inte tas med i kortanalysen. 
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Bilaga 2: Punktdiagram 
Figur 14. Samvariation mellan andelen strafförelägganden (x-axeln) och andelen bötesdomar (y-axeln). Åren 1975–2014. 
Källa: Kriminalstatistiken (personer lagförda för brott). 

 

Figur 15. Samvariation mellan andelen strafförelägganden (x-axeln) och andelen bötesdomar (y-axeln). Åren 2000–2014. 
Källa: Kriminalstatistiken (personer lagförda för brott). 
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