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Sammanfattning
I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade
brott och försöksbrott, under perioden 2000–
2013. Resultaten visar att för de flesta brottskategorierna ger försök till brott kortare straff
än fullbordade brott, med undantag för stöld
och narkotikabrott av normalgraden. Analysen
visar också att det finns ett antal kategorier där
ett fullbordat brott ger ett längre respektive
kortare straff jämfört med de strafftider som
redovisas i kriminalstatistiken, där alla brottsformer redovisas sammantaget och inklusive
bibrottslighet.

En central del av ett rättsäkert, förutsebart
och proportionerligt rättssystem är att
kunna svara på frågan om vilket straff ett
visst brott kan leda till. I den officiella kriminalstatistiken redovisas genomsnittliga
utdömda strafftider för brott, och det är
möjligt att följa hur strafftiderna förändras
över tid. I kriminalstatistiken redovisas
dock alla brottsformer sammantaget – det
vill säga fullbordade brott redovisas tillsammans med försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott. Det
är i dagsläget inte möjligt att på ett tillförlitligt sätt särredovisa dessa olika brottsformer i kriminalstatistiken, annat än genom omfattande manuella insatser.1 De
utdömda strafftiderna kan emellertid antas
skilja sig åt mellan fullbordade brott och
andra brottsformer.
I kriminalstatistiken redovisas också de
utdömda strafftiderna sammantaget för alla
domar med ett visst huvudbrott. För många
brottstyper är det vanligt att det ingår fler
brott än huvudbrottet i varje dom, så kallad bibrottslighet, vilket påverkar både
straffvärdet och den utdömda strafftiden.
Det saknas därför i dagsläget en samlad
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På några års sikt kan förutsättningarna för att särredovisa
olika brottsformer komma att förändras. I och med det utvecklingsarbete som pågår inom samordningen för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), ska Brå enligt planen
få tillgång till lagrumsuppgifter från domstolarna i ett nytt
format som möjliggör en enkel och tillförlitlig särredovisning
av fullbordade brott.

kunskap om vilken strafftid ett fullbordat
brott av en viss typ ger och hur stor skillnad i strafftid det är mellan fullbordade
brott och försöksbrott för olika brottstyper.
Det saknas också kunskap om hur strafftiderna för renodlade fullbordade brott förhåller sig till de strafftider som redovisas i
kriminalstatistikens sammantagna mått,
där alla brottsformer redovisas tillsammans, inklusive bibrottslighet.
I denna kortanalys studeras därför nio
brottskategorier där de fullbordade brotten
på manuell väg separeras från försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott. Dessutom renodlas analysen
till enbart de domar som inte innehåller någon bibrottslighet, utan endast det aktuella
huvudbrottet. Analysen bidrar därmed till
en bättre kunskapsgrund för tolkningen av
kriminalstatistikens mått på genomsnittliga
strafftider och ger ett underlag för bättre
bedömningar vid reformer av lagstiftningen.
Analysen utgör också ett förarbete för vidareutvecklingen av kriminalstatistikens redovisning av utdömda strafftider.

Frågeställningar och utvalda brott
Syftet med kortanalysen är att kartlägga de
genomsnittliga utdömda strafftiderna i
tingsrätt för nio utvalda brottskategorier
under perioden 2000–2013, uppdelat på
fullbordade brott och i första hand försök
till brott. Analysen har fyra huvudsakliga
frågeställningar:
 Hur stor andel inom respektive
brottstyp utgörs av fullbordade
brott respektive försöksbrott?
 I vilken mån skiljer sig de genomsnittliga utdömda strafftiderna mellan fullbordade brott och försöksbrott?
 Hur förhåller sig strafftiderna för
fullbordade brott till de strafftider
som redovisas i kriminalstatistikens
sammantagna mått?
 Vad kan en eventuell skillnad huvudsakligen bero på?
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De nio brottstyper som valts ut för analysen är mord, dråp, misshandel, våldtäkt,
stöld, rån, bedrägeri, narkotikabrott och
narkotikasmuggling.

Datamaterial
Datamaterialet består av ett specialuttag
från lagföringsregistret med samtliga fängelsedomar i tingsrätt för de utvalda brotten
åren 2000–2013, där brottet var av normalgraden eller grovt. Vilka domar som
avser fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till
brott har skiljts ut på manuell väg i respektive brottskategori efter de lagrum som
angetts för huvudbrottet.
Eftersom strafftiden påverkas av eventuell
bibrottslighet i domen, har bara de domar
som endast innehåller ett brott valts ut för
analysen. Dessa utgör en mindre del av alla
fängelsedomar för ett visst huvudbrott.
Totalt sett består datauttaget av 93 317
fängelsedomar, varav 27 625 domar (30
procent) omfattar endast ett brott (respektive huvudbrott) och ingår i urvalet för
beräkning av genomsnittlig strafftid. Det
skiljer sig dock mellan brottstyperna i hur
stor andel urvalet utgör av samtliga fängelsedomar – mellan 19 och 72 procent.

Resultat
Relationen i genomsnittlig strafftid
mellan fullbordade och försök till brott
När det gäller frågan om i vilken mån de
genomsnittliga strafftiderna skiljer sig åt
mellan fullbordade brott och försöksbrott
visar analysen att mönstret skiljer sig åt
mellan de olika brottskategorierna och att
de kan grupperas på följande sätt:
1. Brott med väsentligt kortare genomsnittlig
strafftid för försöksbrott

För dessa brottskategorier är skillnaden i
genomsnittlig strafftid stor mellan fullbordade brott och försöksbrott under hela den
studerade perioden. De brott som kan placeras i denna grupp är mord, dråp, misshandel av normalgraden, grov misshandel,
våldtäkt av ”normalgraden”, grov stöld
samt rån av normalgraden. Strafftiderna för
försöksbrott bland dessa kategorier varierar
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från omkring en tredjedel till som mest
omkring 80 procent av strafftiderna för
fullbordade brott.
2. Brott med i huvudsak kortare genomsnittlig
strafftid för försöksbrott

För dessa brottskategorier varierar de genomsnittliga strafftiderna för försöksbrott
relativt kraftigt mellan åren men ligger i
huvudsak lägre än för fullbordade brott.
Enskilda år kan de genomsnittliga strafftiderna dock vara längre för försöksbrotten
än för fullbordade brott. Här kan grovt
rån, bedrägeri av normalgraden, grovt bedrägeri, grovt narkotikabrott, narkotikasmuggling av normalgraden samt grov narkotikasmuggling placeras. De genomsnittliga strafftiderna för försöksbrott varierar
bland dessa kategorier mellan som minst en
femtedel och som mest nästan det dubbla
jämfört med strafftiden för fullbordade
brott.
3. Ungefär samma strafftid för försöksbrott
som för fullbordade brott

Två brottskategorier karaktäriseras av att
försöksbrott ger omkring samma strafftid
som fullbordade brott, nämligen stöld av
normalgraden och narkotikabrott av normalgraden.
Större skillnad i strafftid mellan fullbordade
och försöksbrott vid allvarligare brott

Relationen i genomsnittlig strafftid mellan
försök till brott och fullbordade brott tycks
i viss mån hänga samman med brottets
allvarlighetsgrad. För mord, dråp, misshandel och våldtäkt ger försök till brott
genomgående kortare genomsnittlig strafftid än fullbordade brott, både vid brott av
normalgraden och vid grova brott. Det
gäller i viss mån även rån och bedrägeri.
För stöld och narkotikabrott tycks gälla
att vid normalgradsbrott, som kan betraktas som lindrigare brott, ger inte det faktum
att det är ett försöksbrott utslag för straffets längd. De genomsnittliga strafftiderna
för försöksbrott och fullbordade brott är
ungefär desamma. Grov stöld och grovt
narkotikabrott uppvisar dock samma
mönster som brotten som nämndes ovan,
där försök ger väsentligt kortare strafftid
än fullbordade brott.

Relationen mellan strafftider vid
fullbordade brott och strafftider i
kriminalstatistiken
Andelen fullbordade brott och försöksbrott
skiljer sig åt mellan de olika brottskategorierna, mellan som minst mindre än en procent och som mest 65 procent vid försöksbrott. För brottstyper med hög andel försöksbrott och där skillnaden i strafftid mellan fullbordade brott och försök dessutom
är stor, drar försöken ner genomsnittet i
kriminalstatistikens sammantagna mått på
strafftiderna. För de brottskategorier där
försöksbrotten är få, eller det är liten skillnad i strafftid mellan fullbordade och försök, får andra faktorer, som bibrottslighet,
i stället genomslag för relationen i genomsnittlig strafftid mellan kriminalstatistiken
och fullbordade brott där endast domar
med ett brott studeras.
Bland de brott som här studerats kan tre
huvudsakliga utfall konstateras:
a. Fullbordade brott ger längre strafftid än
kriminalstatistiken redovisar

För brottskategorierna mord och dråp gäller att de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken är kortare än de strafftider
för fullbordade brott som framträder då
analysen renodlas till de fall där detta brott
var det enda i lagföringen. Det innebär att
ett fullbordat mord eller dråp i genomsnitt
leder till ett längre straff än det sammantagna mått som kriminalstatistiken redovisar, vilket bör tas i beaktande vid tolkningen av utdömda strafftider för mord och
dråp utifrån kriminalstatistiken.
Anledningen till detta är att dessa brott
har en stor andel försöksbrott samt stor
skillnad i strafftid mellan fullbordade brott
och försök. Bibrottslighet kan också antas
ha mindre påverkan på strafftiden vid dessa
brott.
b. Fullbordade brott ger kortare strafftid än
kriminalstatistiken redovisar

För brottskategorierna misshandel, våldtäkt, stöld och i viss mån rån av normalgraden är i stället de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken
längre än de strafftider för fullbordade
brott som framträder då analysen renodlas

till de fall där detta brott var det enda i
lagföringen. Det innebär att ett fullbordat
brott i dessa kategorier i genomsnitt leder
till ett kortare straff än det som kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar,
vilket bör tas i beaktande vid tolkningen av
de utdömda strafftider som redovisas i kriminalstatistiken.
Anledningen till detta är att andelen försöksbrott är väsentligt mindre än vid mord
och dråp, och även om skillnaden i strafftid
mellan fullbordade brott och försök kan
vara stor, får försöksbrotten mindre genomslag på de strafftider som redovisas i
kriminalstatistiken.
Bibrottslighet
och
andra omständigheter kring brottet och den
dömde drar därmed upp genomsnittet där.
c. Strafftiderna i kriminalstatistiken stämmer
väl överens med renodlade fullbordade
brott

För brottskategorierna grovt rån, synnerligen grov misshandel, bedrägerier, narkotikabrott och narkotikasmuggling överensstämmer de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken väl med den strafftid som
ett fullbordat brott i respektive kategori
genererar, då man endast ser till domar
med bara detta brott. Det innebär att den
genomsnittliga strafftid som redovisas i
kriminalstatistiken är ungefär densamma
som för fullbordade brott då detta är det
enda brottet i domen.
Det beror på att skillnaden i genomsnittlig strafftid inte är lika stor mellan fullbordade brott och försök som för andra brottstyper i analysen, och andelen försöksbrott
är i allmänhet liten. Försöksbrotten får
därmed mycket liten inverkan på strafftiderna i kriminalstatistiken. Bibrottslighet
och andra omständigheter tycks heller inte
påverka genomsnittet i kriminalstatistiken i
relation till renodlade fullbordade brott.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras
att det finns ett antal brottskategorier där
kriminalstatistikens sammantagna mått
över utdömda strafftider skiljer sig från de
strafftider som framkommer då analysen
renodlas till domar med fullbordade brott
med endast detta huvudbrott och exklusive
bibrottslighet. Kriminalstatistikens användning som ett mått på straffmätningen vid
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olika brott blir därmed relativt grov. Att
utveckla kriminalstatistiken för att möjliggöra särredovisning av olika brottsformer
är alltså ett angeläget utvecklingsområde,
vilket bland annat sker inom samordningen
för rättsväsendets informationsförsörjning
(RIF).
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Inledning
Det svenska påföljdssystemet innehåller en rad olika påföljder för brott och kombinationer av
dessa. Fängelse är den strängaste påföljden och kan dömas ut på viss tid mellan som kortast 14
dagar och som längst 18 år eller på livstid. Officiell statistik över antal fängelsedömda har förts
länge i Sverige, och ett av de viktigaste användningsområdena för statistiken är att kunna belysa hur tillämpningen av olika påföljder utvecklas och vilka straff som mäts ut för olika brott.
I den officiella kriminalstatistiken redovisas genomsnittliga strafftider för olika brott, och det
är möjligt att följa hur utdömda strafftider förändras över tid. I redovisningen särskiljs olika
svårighetsgrader av brotten, om detta kan åtskiljas utifrån lagstiftningen. Däremot redovisas
alla brottsformer sammantaget – det vill säga fullbordade brott redovisas tillsammans med
försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott, vilka regleras i brottsbalkens
23:e kapitel. Det beror på att den information som ligger till grund för statistiken, och som
tillhandahålls från Åklagarmyndigheten och domstolarna, hittills inte innehållit möjligheter att
på ett tillförlitligt sätt särredovisa dessa olika brottsformer.
När utdömda strafftider beräknas utifrån kriminalstatistiken görs vanligen därför ingen åtskillnad mellan fullbordade brott och andra brottsformer. Redovisningen av hur långa straff
som utdöms för ett visst brott är i kriminalstatistiken en sammanvägd bild av alla dessa brottsformer, och det är i dagsläget inte möjligt, annat än genom resurskrävande manuella insatser,
att särskilja vad ett fullbordat respektive försöksbrott ger för strafftid. De utdömda strafftiderna kan emellertid antas skilja sig åt mellan fullbordade brott och (främst) försöks-, förberedelse- och stämplingsbrott, då straffet för de senare enligt lagstiftningen får sättas lägre än för
fullbordade brott (se BrB 23 kap. 1–7§).2 För att få en mer rättvisande bild av vad just ett fullbordat brott i en given brottskategori ger för genomsnittlig strafftid, bör därför dessa studeras
separerat från försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott.
I kriminalstatistiken redovisas också de utdömda strafftiderna sammantaget för alla domar
med ett visst huvudbrott. För många brottstyper är det vanliga att det ingår fler brott än huvudbrottet i varje dom, så kallad bibrottslighet. Det beror på att personen vid samma tillfälle
döms för flera brott av olika allvarlighetsgrad, och strafftiden kan antas bli längre ju fler
och/eller allvarligare brott som ingår i domen. För att kunna särskilja strafftiderna för en viss
brottstyp, behöver man ta hänsyn till att bibrottsligheten påverkar de strafftider som redovisas
i kriminalstatistikens sammantagna mått, och särskilja de domar som endast innehåller ett
brott (respektive huvudbrott).

2

Sannolikt torde också brottsbalkens bestämmelser om försvårande omständigheter (BrB 29 kap. 2§) lättare appliceras på fullbordade brott än åtminstone försöksbrott, vilket också bidrar till att strafftiderna kan antas skilja sig mellan fullbordade brott och andra
brottsformer.
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Genom att dels särskilja fullbordade brott från andra brottsformer, dels utesluta domar med
bibrottslighet, blir det möjligt att kartlägga vilka strafftider som dömts ut för en viss brottstyp,
att se i vilken mån fullbordade och försöksbrott skiljer sig åt i genomsnittlig strafftid för ett
visst brott, samt att se hur väl de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (där fullbordade brott redovisas sammantaget med övriga brottsformer och bibrottslighet) överensstämmer
med vilket straff just ett fullbordat brott av en viss typ ger.
I denna kortanalys studeras därför nio brottstyper där de fullbordade brotten separeras från
försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott. Andelen fullbordade respektive försöksbrott kartläggs för respektive brott, de genomsnittliga strafftiderna under perioden
2000–2013 studeras separat för fullbordade brott och försöksbrott, och sätts också i relation
till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått. Analysen kan därmed bidra till en bättre kunskapsgrund för tolkningen av kriminalstatistikens
mått på genomsnittliga strafftider och ge ett underlag för bättre bedömningar vid reformer av
lagstiftningen. Analysen utgör också ett förarbete för vidareutvecklingen av kriminalstatistikens
redovisning av utdömda strafftider.

Syfte och frågeställningar
Syftet med kortanalysen är att kartlägga de genomsnittliga utdömda strafftiderna i tingsrätt för
nio utvalda brottskategorier under perioden 2000–2013, uppdelat på fullbordade brott och i
första hand försök till brott. Analysen renodlas till domar där ingen bibrottslighet finns. Syftet
är också att diskutera i vad mån denna uppdelning får betydelse för vår tolkning av de utdömda strafftider som redovisas i den officiella kriminalstatistiken. Syftet är däremot inte att
närmare analysera strafftidernas utveckling över tid eller orsaker till att de genomsnittliga
strafftiderna förändras.
Analysen har fyra huvudsakliga frågeställningar:





Hur stor andel inom respektive brottstyp utgörs av fullbordade brott respektive försöksbrott?
I vilken mån skiljer sig de genomsnittliga utdömda strafftiderna mellan fullbordade
brott och försöksbrott?
Hur förhåller sig strafftiderna för fullbordade brott till de strafftider som redovisas i
kriminalstatistikens sammantagna mått?
Vad kan en eventuell skillnad huvudsakligen bero på?

De nio brottstyper som valts ut för analysen har bedömts vara av särskilt intresse mot bakgrund av just skillnaden mellan fullbordade och försök till brott, samt äger viss aktualitet och
omfattning. De brottskategorier som ingår i kartläggningen är:
Brott mot person:

Mord
Dråp
Misshandel
Våldtäkt

Förmögenhetsbrott:

Stöld
Rån
Bedrägeri

Narkotikabrottslighet:

Narkotikabrott
Narkotikasmuggling
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Disposition
Kortanalysen inleds med en beskrivning av studiens datamaterial och den metod som använts
för att särskilja fullbordade, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott.
Därefter följer resultaten i relation till frågeställningarna för respektive brottstyp. Resultatdelen
har delats in i kapitel efter brott mot person, förmögenhetsbrott och narkotikabrottslighet,
vilket också följer brottsbalkens indelning av brotten. Sist i varje avsnitt om respektive brottskategori finns en sammanfattande tabell över resultaten. Kortanalysen avslutas med en sammanfattande diskussion och slutsatser. Sist finns också en tabell som sammanfattar de huvudsakliga resultaten för respektive brottstyp.

9

Metod
Datamaterial
För att kunna skilja ut försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott har ett
specialuttag ur lagföringsregistret gjorts. Det omfattar samtliga fängelsedomar i tingsrätt för de
aktuella brottskategorierna åren 2000–20133 där brottet var av normalgraden eller grovt.4
Det finns i uttaget ett antal domar som har ett förordnande om fängelse som påföljd. Det
innebär att personen redan tidigare är dömd till fängelse och att den tidigare fängelsepåföljden
även ska omfatta det nya brottet. Dessa domar har ingen angiven strafftid eftersom strafftiden
redan angetts vid det föregående brottet, och har därför uteslutits ur analysen. Totalt handlar
det om 1 311 domar.
För att kunna beräkna genomsnittliga strafftider ingår enbart tidsbestämda straff i analysen,
och domar med livstids fängelse har därför uteslutits. Under den studerade perioden har det
bland de utvalda brottskategorierna utdömts 169 livstidsdomar, samtliga för mord, vilka alltså
inte ingår i analysen.
Eftersom det är den utdömda strafftiden i tingsrätt som beräknas, ingår endast fängelsedomar
i analyserna. Andra lagföringar för respektive brottstyp, med påföljder som böter, villkorlig
dom, skyddstillsyn etc. ingår inte. Domar till sluten ungdomsvård ingår heller inte i analysen då
påföljden har en annorlunda karaktär än fängelse, styrs av andra regleringar och som längst
kan utdömas i 4 år.5 Däremot ingår skyddstillsyn i kombination med fängelse i den beräknade
strafftiden.6
I analysen ingår endast domar i tingsrätt. Om domen överklagats och lett till ett annat straff i
högre instans har detta alltså inte tagits hänsyn till i analysen av utdömd strafftid.

3

För narkotikasmuggling åren 2001–2013 p.g.a. ny lagstiftning från år 2001 som gjorde det möjligt att särskilja narkotikasmuggling
från andra smugglingsbrott.
4
Undantaget misshandel, där ringa brott inte går att särskilja i statistiken, se avsnittet ”Separata analyser för brott av normalgraden
och grova brott”.
5
Ungdomar mellan 15 och 17 år som begår allvarliga brott blir oftast dömda till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. Det är
brottets straffvärde som avgör straffets längd, vilket kan variera mellan som kortast 14 dagar och som längst 4 år. Straffet avtjänas på
speciella avdelningar på Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, och straffet ska innehålla vård och behandling.
Villkorlig frigivning finns inte när det gäller sluten ungdomsvård (SiS 2014; von Hofer och Bogestam 2012:312). Ett fåtal personer i
denna åldersgrupp döms dock till fängelse, och de ingår i de analyser som görs i denna kortanalys.
6
I de fåtal fall där fängelse förekommer, inte som huvudpåföljd för brottet, utan som påföljd två eller tre, har denna emellertid räknats
med i den beräknade strafftiden. I de flesta av dessa fall är skyddstillsyn huvudpåföljd, och det förefaller som att man här registrerat
skyddstillsyn i kombination med fängelse på ett annat sätt än i övriga fall där denna påföljd förekommer.
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Det som kartläggs är den utdömda strafftiden, inte den faktiskt verkställda tiden i fängelse.7
Antalet fängelsedomar i datamaterialet skiljer sig något från den officiella publicerade kriminalstatistiken, då den senare baseras på de lagföringar som registrerats vid en viss tidpunkt året
efter. Varje år förekommer dock ett mindre antal lagföringar som registreras senare än denna
tidpunkt. Dessa lagföringar finns med i det datauttag som gjorts, men inte i den officiella statistiken, varför antalet fängelsedomar i datauttaget är något fler än de som redovisas i kriminalstatistiken. Detta är viktigt att hålla i minnet då antalet fängelsedomar sätts i relation till
antalet lagförda i kortanalysens resultatredovisning. Antalet lagförda hämtas från den officiella
kriminalstatistiken, medan antal fängelsedömda hämtas från det datauttag som gjorts. Det gör
att andelen fängelsedömda överskattas något eftersom fler domar är med i datauttaget än i den
officiella kriminalstatistiken. Skillnaden bedöms dock som marginell. I datauttaget är det totalt
sett 976 domar som saknar periodmarkering och därmed inte finns med i den officiella publicerade statistiken.

Endast domar med bara ett brott ingår i analysen av genomsnittliga strafftider
I många fall ingår fler än ett brott i en viss dom. Personen kan vid samma tillfälle dömas för
flera brott av olika allvarlighetsgrad. Det brott som har högst straffvärde räknas oftast som
huvudbrottet i domen. Strafftiden bestäms normalt sett genom en sammanvägning av den totala brottsligheten i beslutet, både vad gäller antal och typ av brottslighet. Det gör att strafftiderna i de flesta fall kan antas bli längre ju fler eller allvarligare brott som ingår i en viss dom
vid sidan av huvudbrottet, och påföljden påverkas alltså till stor del av andra brott i domen.
För att kunna renodla analysen just till att särskilja strafftiderna för en viss brottstyp och se
var domstolen placerar straffvärdet för ett visst brott, har därför bara de domar som endast
innehåller ett brott valts ut för analysen. I de flesta brottskategorier som ingår i analysen utgör
dessa brott en mindre del av alla där man dömt till fängelse för ett visst huvudbrott. Man
skulle därmed kunna säga att domarna med endast ett brott inte utgör normalfallen när det
gäller alla som döms för ett visst huvudbrott, då det vanliga är att huvudbrottet kombineras
med annan brottslighet. Att beräkna strafftiderna för domar med annan brottslighet vid sidan
av huvudbrottet skulle dock säga mycket lite om vad ett visst brott ger för genomsnittlig strafftid. Hur stor andel av alla fängelsedomar som endast innehåller ett brott i domen skiljer sig åt
mellan de olika brottstyperna, vilket presenteras i resultatdelen.

Urvalets storlek
Efter att förordnanden, domar med mer än ett brott samt livstidsdomar exkluderats, består
datauttaget av 93 317 fängelsedomar. Av dessa är det 27 625 domar som endast omfattar ett
brott (respektive huvudbrott) och som därmed ingår i studiens urval för beräkning av genomsnittliga strafftider. De utgör 30 procent av samtliga fängelsedomar för de utvalda brottskategorierna. I tabell 1 presenteras antalet fängelsedomar för respektive brottstyp, antalet domar i
urvalet samt andelen domar i urvalet i relation till samtliga fängelsedomar.

7

Den ”faktiska” strafftiden i anstalt påverkas till exempel av avräkning för tid i häkte, av villkorlig frigivning (normalt sett efter 2/3 av
strafftiden), om verkställigheten överflyttas till annat land (till eller från Sverige) eller om personen är föremål för alternativa verkställighets- och utslussningsformer, exempelvis elektronisk övervakning i hemmet, frigång, halvvägshus, vårdvistelser m.m. (se t.ex. Brå
2010 s. 10-11; Sveriges Domstolar 2014).
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Tabell 1. Totalt antal fängelsedomar med respektive brott som huvudbrott (exkl. livstids fängelse och förordnanden),
antal domar i urvalet (domar med endast ett brott, exkl. livstid och förordnanden), samt urvalets andel av samtliga fäng8
9
elsedomar. Normalgrad och grovt brott 2000–2013 .

Mord
Dråp
Misshandel
Våldtäkt
Stöld
Rån
Bedrägeri
Narkotikabrott
Narkotikasmuggling
Totalt

Totalt antal fängelsedomar
med detta huvudbrott
897
469
24 498
2 914
29 566
6 685
3 514
21 327
3 447
93 317

Antal fängelsedomar
med endast detta brott
343
235
8 591
1 154
6 949
1 812
668
5 387
2 486
27 625

Urvalets andel av samtliga
fängelsedomar
38 %
50 %
35 %
40 %
24 %
27 %
19 %
25 %
72 %
30 %

Som tabell 1 visar, varierar andelen domar med endast ett brott mellan de olika brottskategorierna. Minst andel utgör de vid bedrägeri, där urvalet endast fångar omkring en femtedel av
samtliga fängelsedomar där bedrägeri var huvudbrott. Störst andel utgör urvalets domar vid
narkotikasmuggling, där 72 procent av fängelsedomarna med detta som huvudbrott fångas in
av urvalet. Att det skiljer sig åt beror på att det är olika vanligt vid olika brottstyper att domen
innehåller fler brott än huvudbrottet.

Separata analyser för brott av normalgraden och grova brott
I resultatdelen görs separata analyser för brott av normalgraden och grova brott. I några av
brottskategorierna ingår fängelse i straffskalan även vid ringa brott. Det gäller stöld, bedrägeri,
narkotikabrott och narkotikasmuggling. Ringa brott har dock uteslutits ur analysen då de dels
har marginell påverkan på den totala utdömda straffmassan, dels har det inneburit tekniska
problem att ta fram dessa. Det har inte bedömts som tidsmässigt motiverat att försöka lösa
dessa problem då ringa brott sällan leder till fängelse, även om fängelse finns med i straffskalan
för brottet.10 Att de ringa brotten utesluts ur analysen innebär alltså att den totala utdömda
straffmassan för en viss brottstyp skulle underskattas något, i första hand för stöld och narkotikabrott där varje år ett mindre antal lagföringar av ringa brott lett till ett fängelsestraff (1
respektive 2,3 procent av alla fängelsedomar för respektive brott). I analysen beräknas dock
strafftiderna för normalgrad och grova brott för sig, och någon ”totalsiffra” för samtliga fängelsedomar för ett visst brott ges inte.
Misshandel utgör ett undantag i studien. När det gäller misshandelsbrott går det inte att särskilja ringa brott i lagföringsstatistiken, då lagrummet innefattar både brott av normalgraden
och ringa brott: ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller
försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader” (BrB 3 kap. 5§). I redovisningen av misshandelsbrotten ingår därför även ringa misshandel i normalgradskategorin. Det är dock ovanligt att domstolen dömer till fängelse i misshandelsfall som är ringa. Det normala straffet för dessa brott överstiger sällan 150 dagsböter
(Brå 2014 s. 28–29). Eftersom endast fängelsedomar ingår i kortanalysen, är det därför i princip endast just misshandel av normalgraden som ingår i beskrivningen av det som här benämns
misshandel av normalgraden.
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Misshandel inkluderar ringa brott som lett till fängelse, se avsnitt ”Separata analyser för brott av normalgraden och grova brott”.
Narkotikasmuggling 2001–2013.
10
För bedrägeri och narkotikasmuggling är det endast 10 respektive 4 fängelsedomar för ringa brott under den studerade perioden
(motsvarande 0,3 och 0,1 procent av samtliga fängelsedomar i dessa brottskategorier). För stöld var det 310 fängelsedomar för
snatteri, vilket motsvarar en andel på 1 procent av alla fängelsedomar för stöld och snatteri. För narkotikabrott handlar det om 492
fängelsedomar för ringa narkotikabrott, vilket motsvarar 2,3 procent av alla fängelsedomar för ringa, normalgrad och grovt narkotikabrott.
9
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Gällande rån är kategorin ringa brott inte relevant, då det inte finns någon sådan brottsrubricering. I stället gäller att om ”förfarande som avses i första stycket [rån] med hänsyn till våldet,
hotet eller omständigheterna i övrigt [är] av mindre allvarlig art, dömes dock ej för rån utan för
annat brott som förfarandet innefattar” (BrB 8 kap. 5 § 2 st.).
För våldtäkt finns inte heller någon brottsrubricering för ”ringa brott”, utan om brottet är att
anse som mindre grovt döms till ett lägre straff (fängelse i högst 4 år). I denna kortanalys ingår
samtliga fall av våldtäkt, även de fall som är att anse som mindre grova.
För mord och dråp är inte heller kategorin ringa brott av relevans då det inte innefattas i lagstiftningen kring dessa brott. För dessa två kategorier finns i lagstiftningen heller inte någon
särskillnad mellan brott av normalgrad eller grova brott, utan alla ingår i samma brottsrubricering.

Särskiljning av fullbordade och försök m.m. till brott
Vilka domar som avser fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott har skiljts ut på manuell väg i respektive brottskategori efter de lagrum som angetts för huvudbrottet. I lagföringsregistret anges tre lagrum för huvudbrottet i domen, vilket
också är det brott som här tagits med i analysen. I vissa brottskategorier anges att det är ett
försök m.m. redan i det första lagrummet medan det i de flesta fall anges att det är ett försöksbrott m.m. i det andra eller tredje lagrummet för det aktuella brottet, genom en hänvisning till
brottsbalkens 23 kapitel 1–7 §. Kodningen av domar har gjorts enligt följande:
Fullbordat brott

Om ingen hänvisning till något av lagrummen i brottsbalkens 23 kapitel 1–7 § finns har domen
kodats som att brottet är fullbordat.
Försök till brott

Om det i lagrum 2 eller 3 finns en hänvisning till BrB 23 kap. 1 § har domen kodats som ett
försök till brott.
Förberedelse/stämpling till brott

Om det i lagrum 2 eller 3 finns en hänvisning till BrB 23 kap. 2 § har domen kodats som förberedelse/stämpling till brott. Det går inte att utifrån lagföringsregistret särskilja förberedelse
alternativt stämpling då de faller under samma lagrum.
Anstiftan/medhjälp

Om det i lagrum 2 eller 3 finns en hänvisning till BrB 23 kap. 4 § har domen kodats som anstiftan/medhjälp till brott. Det går inte att utifrån lagföringsregistret särskilja dessa då de faller
under samma lagrum.
I ett antal fall förekommer det att lagrum 1 avser ett grovt brott och lagrum 2 samma brott fast
av normalgraden, och lagrum 3 är en hänvisning till BrB 23 kap. I de fallen har domen kodats
som
att
lagrum
1,
vilket
räknas
som
huvudbrottet,
är
ett
försök/förberedelse/stämpling/anstiftan/medhjälp till brott (beroende på vilken paragraf i BrB 23
kap. som lagrum 3 hänvisar till).
Övrigt

De fall som inte har kunnat kodas in under någon av ovanstående kategorier har kodats i en
övrigtkategori.11 De utgörs framför allt av domar där det inte har gått att avgöra vilken av pa-

11

Där förekommer följande: 1) I några domar finns det endast en hänvisning till hela BrB 23 kap. Det framgår då inte vilken av para-
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ragraferna i 23 kap. som är den relevanta. De flesta är dock sannolikt att betrakta som ej fullbordade brott, och antalet försök, förberedelse/stämpling samt anstiftan/medhjälp underskattas
därför antagligen något då de kodats in i övrigtkategorin. Totalt sett är det dock endast 50
domar som kodats i denna kategori, bland urvalets 27 625 domar med endast ett brott. Hur
det fördelar sig för respektive brottstyp redovisas i bilaga 1.

Fördelning av fullbordade brott samt försök m.m. i urvalet
I figur 1 presenteras hur de olika kodningskategorierna fördelar sig inom respektive brottstyp.
Som figuren visar omfattar fängelsedomarna med misshandel, narkotikasmuggling och narkotikabrott en mycket liten andel andra kategorier än fullbordade brott. Fängelsedomarna för
mord och dråp å andra sidan innefattar en stor andel försök till brott. Övriga utvalda brottstyper fördelar sig emellan dessa.
Figur 1. Andel fängelsedomar kodade som fullbordade, försök, förberedelse/stämpling, anstiftan/medhjälp till brott
12
samt övrigt inom respektive brottstyp. 2000–2013. Fängelsedomar med endast ett brott (respektive huvudbrott).
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Denna kortanalys undersöker inte varför strafftiderna förändras
Att strafftider förändras över tid hänger samman med en rad faktorer (se t.ex. von Hofer 2010
s. 5; Lappi-Seppälä 2007 s. 219; Tonry 2007 s. 2–4) och att svara på frågan om varför och i
vilken mån de utdömda straffen förändrats för en viss brottskategori är komplext (se t.ex. Brå
2014). Utdömda strafftider påverkas till exempel av den straffvärdesbedömning som domstolen
gör, där faktorer som den samlade brottslighetens straffvärde, den tilltalades ålder och tidigare
brottslighet, billighetsskäl och möjligheter till alternativa påföljder för korta straff ingår (se
t.ex. SOU 2012:34, s. 67–76). Om straffen inom en viss brottskategori förändrats över tid kan
det hänga samman med att det skett förändringar i den anmälda brottslighetens karaktär, där
fler eller färre allvarliga brott anmäls och hanteras i rättskedjan. Det kan också bero på straffskärpningar eller att straffen mildrats i lagen, men även på att det skett förändringar i vad
rättsväsendet betraktar som brott av normalgraden respektive grova brott och förändringar i
graferna som avses, och det är oklart hur domen ska kodas. 2) I några fall förekommer det att lagrum 1 anger ett brott (till exempel
våldtäkt), lagrum 2 ett annat brott (till exempel koppleri) och lagrum 3 en hänvisning till BrB 23 kap. Det är då oklart om hänvisningen
hänför sig till våldtäkt eller koppleri. Dessa fall har räknats in i övrigtkategorin då det är oklart om våldtäkten (som räknas som huvudbrott) är att anse som fullbordad eller inte. 3) Det finns ett antal domar där två paragrafer i BrB 23 kap. förekommer samtidigt i lagrum
2 och 3. Till exempel att lagrum 2 hänvisar till BrB 23 kap. 1 § (försök) och lagrum 3 hänvisar till 23 kap. 4 § (anstiftan/medhjälp).
Dessa domar har lagts i övrigtkategorin då det är oklart om domen ska räknas som försök eller anstiftan/medhjälp. 4) Domar som i
lagrum 2 endast har en hänvisning till någon annan paragraf än BrB 23 kap. 1, 2 eller 4 § har lagts i övrigtkategorin.
12
Narkotikasmuggling 2001–2013.
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synen på uppsåt – förändringar som ligger utanför rena lagändringar och uttalade praxisförändringar och mer hänger samman med glidningar i samhällets och rättsväsendets syn på hur
allvarliga vissa handlingar är13 (Brå 2014 s. 18). För att undersöka varför utdömda strafftider
förändras behövs därmed en analys av en rad faktorer som på olika sätt påverkar utdömd
strafftid, vilket inte görs i denna kortanalys eftersom syftet är att beskriva skillnaden mellan
fullbordade brott och försök m.m., och inte strafftiders utveckling över tid. Dock kommenteras
de mest centrala lagstiftnings- och praxisförändringarna för respektive brottskategori i de fall
sådana förekommit under den period som studeras.

13

Till exempel har tidigare forskning visat att brottsrubriceringarna vid allvarliga våldsbrott blivit strängare under 1990- och 00-talen,
medan våldet i sig vare sig blivit grövre eller mer omfattande under samma period (Brå 2014 s. 18).
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Brott mot person
Mord
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda
Under perioden 2000–2013 fattades totalt 1 440 lagföringsbeslut14 där mord utgjorde huvudbrottet. 169 av dessa var domar med livstids fängelse. De har uteslutits ur analysen av genomsnittliga strafftider då denna inte kan beräknas för dem (se dock Brå 2015 för en kartläggning
av livstidsdomarnas utveckling och strafftid vid tidsomvandling av livstidsstraffet).15
897 domar, 62 procent av alla lagföringar (inkl. livstidsdomar), utgjordes av domar med ett
tidsbestämt fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där
mord var det enda brottet i domen, vilket totalt sett var 343 domar under perioden. Dessa utgör därmed 38 procent av alla fängelsedomar där mord var huvudbrott och straffet inte var
livstids fängelse.
Figur 2. Antal fängelsedomar (exkl. livstids fängelse) för mord med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt
antal lagföringar för mord med andra påföljder än fängelse. 2000–2013.
343
Fängelsedomar med endast ett brott
(studiens urval)

543

Fängelsedomar med bibrottslighet

Lagföringar med andra påföljder
554

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott
I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där mord var
det enda brottet i domen (exkl. livstidsdomar). Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten
54 procent och försöksbrotten 41 procent. Andelen försöksbrott är väsentligt högre än för de
flesta andra utvalda brottstyper, med undantag för dråp.
Figur 3. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för mord med endast ett
brott. 2000–2013.
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Det är alltså en mindre del av alla som döms för mord som döms till livstids fängelse. Andelen livstidsdomar bland morddomar har
varierat mellan 4 och 22 procent under den studerade perioden. Andelen minskade kraftigt efter 2007, vilket beror på den nya praxis
som då började gälla vid straffmätningen för mord, och har legat på omkring 5 procent sedan 2010. Sannolikt kommer denna andel
att öka framöver, eftersom livstids fängelse sedan 1 juli 2014 ska utgöra normalstraffet för mord (se Brå 2015 s. 6).
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Andelen försöksbrott respektive fullbordade brott skiljer sig mellan samtliga fängelsedomar
med mord som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (mord). Bland samtliga
fängelsedomar utgör försöksbrotten 54 procent, och bland fängelsedomar med endast ett brott
41 procent. Det är alltså en mindre andel försöksbrott i det urval av domar som används för
att beräkna de genomsnittliga strafftiderna än bland samtliga fängelsedomar för mord. Se tabell 20 i bilaga 1.

Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott
De genomsnittliga strafftiderna för mord i domar med endast ett brott, skiljer sig mellan fullbordade brott och försöksbrott. För fullbordade mord har de genomsnittliga strafftiderna varierat mellan 98 och 174 månader under den studerade perioden, medan de för mordförsök har
varierat mellan 54 och 85,7 månader. Fullbordade brott har alltså under hela perioden lett till
längre genomsnittlig strafftid än vid mordförsök. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 45 och 81 procent av strafftiderna för fullbordade brott.16 Se figur 4.
Figur 4. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordade mord (n=184) och försök till mord (n=139), samt genomsnittlig strafftid för mord redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med mord som huvudbrott). 2000–
2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för mord har ökat från år 2010 och framåt, från en relativt
stabil nivå på omkring 120 månaders fängelse till som mest 174 månader i genomsnitt år 2013.
Strafftiderna för försöksbrott har legat mer stabilt under perioden, men en mindre ökande
trend kan ses även här från 2010 och framåt.17

Genomsnittliga strafftider för fullbordade mord i relation till kriminalstatistikens
sammantagna mått
I den officiella kriminalstatistiken redovisas strafftiderna för samtliga domar med mord som
huvudbrott, och då sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott, inklusive bibrottslighet. De genomsnittliga strafftider som redovisas
där ligger lägre än då man endast ser till domar med fullbordade mord och där detta var det
enda brottet i lagföringen. Se figur 4. Det innebär att de genomsnittliga strafftiderna för full-

16

Vid mordbrottslighet utgör anstiftans-/medhjälpsbrotten en större andel än vid de flesta andra av de utvalda brottstyperna (undantaget grovt rån och synnerligen grov misshandel), drygt 5 procent. Det går utifrån lagföringsregistret inte att urskilja vad som är anstiftan respektive medhjälp då de faller under samma lagrum. Strafftiderna för anstiftan/medhjälp till mord ligger generellt sett lägre än för
fullbordade mord, med genomsnittliga strafftider på mellan 24 och 120 månader.
17
Denna utveckling ser likartad ut när det gäller de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått
(se figur 4).
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bordade mord ligger högre än kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar, där ju samtliga lagföringar ingår i beräkningen.
Denna skillnad hänger samman med att det både är en stor andel försöksbrott inom samtliga
domar för mord, och att det är en stor skillnad i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade och
försök till mord. I kriminalstatistiken dras genomsnittet ner av försöksbrotten. Det är också en
än större andel försöksbrott om man ser till samtliga fängelsedomar för mord jämfört med i
urvalet av domar med endast ett brott (som tidigare nämnts 54 respektive 41 procent).
I kriminalstatistikens beräknade strafftider ingår även bibrottslighet. Andelen morddomar
med fler än ett brott är 62 procent, vilket innebär att det vanliga är att det även förekommer
annan brottslighet som kan påverka strafftiden i domen. Det genomsnittliga antalet brott i
samtliga fängelsedomar med mord som huvudbrott var 2,9 brott per dom (under perioden
2000–2013). Genomsnittet varierar mellan olika år under perioden, men har varierat kring en
stabil nivå. Att de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken ökar under periodens sista
fyra år hänger alltså inte samman med att antalet bibrott i domarna generellt sett ökat. Snarare
beror detta på de straffskärpningar som skett för mordbrottslighet, se nedan. Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare
belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit
möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Mord är dock ett så allvarligt brott att annan brottslighet kan antas ha mindre påverkan på
det samlade straffvärdet och därmed strafftiden. Det indikeras också av att de genomsnittliga
strafftiderna i kriminalstatistiken, där bibrottslighet räknas med, är kortare än vid fullbordat
mord där detta är det enda brottet i domen.
Vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, bör alltså
dessa förhållanden tas i beaktande. Ett fullbordat mord ger i genomsnitt en längre strafftid än
vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Sammanfattande tabell
Tabell 2. Sammanfattande tabell för mord.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013

343 (exkl. livstidsdomar)
(38 %)

Andel försöksbrott

41 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

174 månader

Försök

85 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
45–81 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat mord ger i genomsnitt längre strafftid än vad
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Stor andel försöksbrott samt stor skillnad i strafftid mellan
fullbordade och försöksbrott. Bibrottslighet kan antas ha mindre
påverkan på strafftiden vid mord.

Skärpta straff för mord 2009 och 2014
När man tittar på de genomsnittliga strafftiderna för mord (exklusive livstidsdömda) sker ett
tydligt trendbrott från år 2010 och framåt vad gäller de fullbordade brotten, där de genomsnittliga strafftiderna ökar, se figur 4. Även vid försök m.m. till mord kan en mindre uppgång
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skönjas i slutet av perioden men den är inte i samma storleksordning, och därmed ökar skillnaden i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade mord och försöksbrotten.
År 2007 meddelades en dom från Högsta domstolen (NJA 2007 s. 194) som innebar att
normalstraffet för mord fortsättningsvis skulle vara fängelse i tio år medan livstids fängelse
endast skulle användas i de allvarligaste fallen. Denna dom representerade en kursändring i
straffmätningen vid mord och fick till följd att antalet livstidsdomar för mord minskade (Brå
2015; Brå 2012 s. 309; Åklagarmyndigheten 2007 s. 4). Domen från Högsta domstolen 2007
bidrog dock också till att straffskalan för mord ändrades den 1 juli 2009. Straffskalan hade
dessförinnan inneburit endast två alternativ, fängelse i tio år eller på livstid och hade sett likadan ut sedan 1965. Man menade i prop. 2008/09:118 att omständigheterna i olika mordfall,
både i förmildrande och försvårande riktning, fick för lite genomslag i straffmätningen och att
de olika typer av situationer det kan röra sig om motiverar att straff kan mätas ut på ett mer
nyanserat sätt. Vidare motiverades straffskärpningen med att det skulle ha utvecklats en minskad tolerans för våld i samhället och att det fanns ett behov av att markera en strängare syn på
våldsbrott, inklusive mord (prop. 2013/14:194 s. 8). För att uppnå en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för de brott som inte når upp till livstid, ändrades
därför straffskalan till fängelse på viss tid, lägst tio och högst 18 år, eller på livstid (Ds 2013:55
s. 19f).
I mars 2014 lade regeringen en ny proposition för att höja straffen vid mord ytterligare
(prop. 2013/14:194). Riksdagen antog regeringens förslag, och de nya reglerna började gälla
från den 1 juli 2014. Straffet för mord skärptes så att straffet ska vara livstids fängelse om omständigheterna är försvårande, i stället för att dessa som tidigare lett till ett längre tidsbestämt
straff. Livstidsstraffet ska utgöra normalstraffet för mord och ska användas i betydligt större
utsträckning än tidigare, så att det döms ut i en majoritet av mordfallen (prop. 2013/14:194 s.
1). Även i denna proposition motiveras straffskärpningen med att det i samhället utvecklats en
strängare syn på våldsbrott och att man anser att denna strängare syn inte återspeglas tillräckligt i lagstiftning och praxis i domstolarna. Däremot konstateras att en höjning av straffnivån
inte kan motiveras vare sig utifrån brottsutvecklingen, eftersom det dödliga våldet minskar,
eller ur en brottsförebyggande funktion via avskräckning eller minskning i återfall då livstidsstraffet inte har sådana effekter, och inte heller som en anpassning till straffnivåerna i de andra
nordiska länderna (prop. 2013/14:194 s. 14). Det återstår att se hur denna reform kommer att
påverka strafftiderna vid mord framöver.
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Dråp
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda
Under perioden 2000–2013 fattades totalt 591 lagföringsbeslut18 där dråp utgjorde huvudbrottet. 469 av dessa, 79 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas
strafftiderna bara för de fängelsedomar där dråp var det enda brottet i domen, vilket totalt var
235 domar under perioden. Dessa utgör därmed 50 procent av alla fängelsedomar där dråp var
huvudbrott.
Figur 5. Antal fängelsedomar för dråp med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar för
mord med andra påföljder än fängelse. 2000–2013.
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott
I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där dråp var
det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 34 procent och försöksbrotten 65 procent. Jämfört med övriga utvalda brottstyper är andelen försöksbrott vid
dråp avsevärt högre. Vid dråp avser dock endast enstaka fängelsedomar förberedelse/stämpling
respektive anstiftan/medhjälp till dråp, till skillnad från vid mord där anstiftan/medhjälp utgör
en inte försumbar kategori.
Figur 6. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för dråp med endast ett
brott. 2000–2013.
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Andelen försök till dråp är högre bland samtliga fängelsedomar med dråp (71 procent) än
bland dem med endast ett brott (65 procent). Andelen fullbordade dråp var 28 procent gällande samtliga fängelsedomar, och 34 procent gällande fängelsedomar med endast ett brott.
Det är alltså en större andel försöksbrott i det urval av domar som används för att beräkna de
genomsnittliga strafftiderna än bland samtliga fängelsedomar för dråp. Se tabell 21 i bilaga 1.
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott
De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade dråp har varierat mellan 62 och 96 månader,
medan försöksbrotten under hela perioden lett till genomsnittligt kortare strafftider på mellan
43,3 och 52,6 månaders fängelse olika år. Fullbordade brott har alltså under hela perioden lett
till längre genomsnittlig strafftid än vid dråpförsök. Strafftiderna vid försöksbrott har under
perioden legat på mellan 50 och 77 procent av strafftiderna för fullbordade brott. Se figur 7.
Figur 7. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordade dråp (n=80) och försök till dråp (n=152), samt genomsnittlig strafftid för dråp redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med dråp som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordat dråp har ökat under perioden från att ha varit
som lägst år 2003. Strafftiderna för försöksbrotten har dock legat stilla kring en stabil nivå
under hela perioden. Det gör att skillnaden i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade dråp
och dråpförsök har ökat från 2003 och framåt. Det går dock inte att urskilja någon ökning i
genomsnittlig strafftid från år 2010 och framåt som vid mordbrottsligheten (se ovan). Straffskalan för dråp ändrades heller inte på motsvarande sätt som för mord.

Genomsnittliga strafftider för fullbordade dråp i relation till kriminalstatistikens
sammantagna mått
Vid en jämförelse med de genomsnittliga strafftider som redovisas i den officiella kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas sammantaget för alla lagföringar med dråp som huvudbrott
sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp,
inklusive bibrottslighet), ligger strafftiderna för fullbordade dråp (i domar med endast detta
brott) högre. Se figur 7. Det innebär att de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade dråp är
längre än kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar, där samtliga lagföringar ingår i
beräkningen.19
Precis som vid mord hänger denna skillnad samman med att det både är en stor andel försöksbrott inom samtliga domar för dråp, och att det är en stor skillnad i genomsnittlig strafftid
mellan fullbordade och försök till dråp. I kriminalstatistiken dras genomsnittet ner av försöksbrotten.
I kriminalstatistikens beräknade strafftider ingår även bibrottslighet. Andelen dråpdomar
med fler än ett brott är 50 procent, vilket innebär att i hälften av alla dråpdomar förekommer
annan brottslighet som kan påverka strafftiden i domen.

19

Skillnaden har också ökat något sedan mitten av 00-talet, eftersom de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott ökat medan
de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken först minskat och därefter legat stilla.
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Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med dråp som huvudbrott var 2,8
brott per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet sjönk något under perioden fram till
2009, för att därefter öka. Utvecklingen speglar inte den för de genomsnittliga strafftiderna i
kriminalstatistiken, som i stället legat stabilt under perioden 2008 och framåt (se figur 7). Det
är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de
dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter
har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Dråp är dock ett så allvarligt brott att annan brottslighet kan antas ha mindre påverkan på
det samlade straffvärdet och därmed strafftiden. Det indikeras också av att de genomsnittliga
strafftiderna i kriminalstatistiken, där bibrottslighet räknas med, är kortare än vid fullbordat
dråp där detta är det enda brottet i domen.
Vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, bör alltså
dessa förhållanden tas i beaktande. Ett fullbordat dråp ger i genomsnitt en längre strafftid än
vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Sammanfattande tabell
Tabell 3. Sammanfattande tabell för dråp.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013

235
(50 %)

Andel försöksbrott

65 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

90 månader

Försök

47 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
50–77 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat dråp ger i genomsnitt längre strafftid än vad
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Stor andel försöksbrott samt stor skillnad i strafftid mellan
fullbordade och försöksbrott. Bibrottslighet kan antas ha mindre
påverkan på strafftiden vid dråp.
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Misshandel
Straffskärpning år 2010 för grova våldsbrott
När det gäller misshandelsbrott påverkas påföljdsbestämningen av den straffskärpningsreform
för allvarliga våldsbrott som antogs den 1 juli 2010. Reformen hade som syfte att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott och för grovt vållande till annans död, att öka spännvidden i
straffvärdesbedömningen och att skärpa straffen vid återfall i brott. Misshandel är en av de
brottstyper som omfattas av denna reform, och där tolkningen av kortanalysens resultat måste
sättas i relation till reformen. Skärpningen av straffen skulle bland annat avse våldsbrott med
ett straffvärde på sex månader eller längre, vilket gör att även misshandel av normalgraden
omfattas (Brå 2014 s. 28).
Straffskärpningen skulle enligt reformen ske genom höjda straffvärden för en rad brott. Höjningen skulle åstadkommas genom en via förarbetena rekommenderad generell uppräkning
med omkring 20–30 procent av straffnivån, och genom att man införde ett tillägg i 29 kap. 1 §
2 st. brottsbalken (BrB) om att det vid straffmätningen särskilt ska beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. Man införde
också en ny brottsrubricering för de allvarligaste misshandelsfallen – synnerligen grov misshandel – med ett straffminimum på fyra års fängelse. Straffminimum för grov utpressning och
grovt vållande till annans död höjdes också från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.
Tillämpningen av bestämmelser om försvårande och förmildrande omständigheter gavs större
utrymme, och om brottsligheten utövats i organiserad eller systematisk form eller föregåtts av
särskild planering ska detta beaktas som försvårande. Det förtydligades också att återfall i
brott ska beaktas i skärpande riktning vid påföljdsbestämningen (Brå 2014 s. 11).
I Brå 2014 utvärderades 2010 års straffmätningsreform. Brås bedömning var att det i nuläget
är svårt att dra några säkra slutsatser om reformens effekter (Brå 2014 s. 9 och s. 69). Brå bedömer dock att straffmätningsreformen fått genomslag för de allra grövsta våldsbrotten, som
grov misshandel och i viss mån även för mord och dråp, grovt vållande till annans död och
grov utpressning, i det avseendet att straffen för dessa brott skärpts efter reformen. Spännvidden i strafflängden för misshandelsbrott har också ökat. Däremot har Brå inte kunnat se någon
effekt av förtydligandet om att återfall ska beaktas vid straffmätningen (Brå 2014 s. 7–9 & s.
68–69).

Misshandel av normalgraden
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 108 006 lagföringsbeslut20 där misshandel av normalgraden21 utgjorde huvudbrott. 17 234 av dessa, 16 procent, utgjordes av domar med ett
fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där misshandel var
det enda brottet i domen, vilket var 6 323 domar. Dessa utgör därmed 37 procent av alla fängelsedomar där misshandel av normalgraden var huvudbrott.

20
21

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
Inklusive ringa misshandel, se avsnittet ”Separata analyser för brott av normalgraden och grova brott”.
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Figur 8. Antal fängelsedomar för misshandel av normalgraden med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt
antal lagföringar för misshandel av normalgraden med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=108 006.
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10911
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där misshandel var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten drygt 99
procent och försöksbrotten 0,3 procent. Det är alltså en mycket liten del försöksbrott bland
fängelsedomar med misshandel av normalgraden. Sannolikt leder försök till misshandel av
normalgraden (i den mån dessa handlingar över huvud taget leder till en lagföring) i de allra
flesta fall till andra påföljder än ett fängelsestraff (detta har dock inte studerats närmare här).
Figur 9. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för misshandel av normalgraden med endast ett brott. 2000–2013. N=6 323.
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Andelen fullbordade brott är mycket lika gällande samtliga fängelsedomar med misshandel
som huvudbrott och för domarna med endast ett brott. 98,5 respektive 99,4 procent av domarna utgjordes av fullbordad misshandel. Försöksbrotten utgjorde 1,2 respektive 0,3 procent.
Se tabell 22 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad misshandel har varierat mellan 2,7 och 3,1 månader, medan försöksbrotten under hela perioden lett till genomsnittligt kortare strafftider på
mellan 1 och 1,7 månaders fängelse (observera att försök till misshandel endast omfattar 19
domar under hela perioden). Fullbordade misshandelsbrott har alltså under hela perioden lett
till längre genomsnittlig strafftid än vid försök till misshandel. Strafftiderna vid försöksbrott
har under perioden legat på mellan 33 och 72 procent av strafftiderna för fullbordade brott. Se
figur 10.
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Figur 10. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad misshandel (n=6 284), försök till misshandel (n=19),
samt genomsnittlig strafftid för misshandel redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med misshandel som
huvudbrott). 2000–2013.
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År 2010 genomfördes som tidigare nämnts en genomgripande straffskärpningsreform för grova
våldsbrott. Reformen utvärderades i Brå (2014). Reformens uppbyggnad med en generell uppräkning av straffvärdet för vissa brott gör att misshandelsbrotten kan byta brottsrubricering
när straffvärdet höjs, från misshandel av normalgraden till grov respektive synnerligen grov
misshandel. Det gör att medelvärdet för strafflängderna kan ligga stilla (eller blir lägre) inom
respektive brottsrubricering (normal, grov, synnerligen grov) trots att det skett en straffskärpning, då brott som tidigare haft ett högt straffvärde inom till exempel misshandel av normalgraden i och med reformen i stället rubriceras som grov misshandel. Det är därmed inte helt
enkelt att bedöma om straffen blivit längre eller inte vad gäller misshandelsbrotten efter reformen. I utvärderingen kompletteras bilden därför med andra källor än endast lagföringsuppgifter (se Brå 2014). I figur 10 kan man inte se någon generell höjning av de genomsnittliga strafftiderna från 2010 för varken fullbordade eller försöksbrott, men detta kan alltså hänga samman med att brott som tidigare haft ett högt straffvärde i och med reformen rubriceras som
grov misshandel i stället för misshandel av normalgraden.
Genomsnittliga strafftider för fullbordad misshandel av normalgraden i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

I relation till de genomsnittliga strafftider som presenteras i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas sammantaget för alla lagföringar med misshandel som huvudbrott sammantaget
för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), är strafftiderna kortare för fullbordade brott där misshandel av normalgraden var
det enda brottet i domen.22
Andelen försöksbrott är som tidigare nämnts mycket liten, och i princip samtliga fängelsedomar med misshandel utgörs av fullbordade brott. Kriminalstatistikens sammantagna redovisning omfattar därmed i princip bara fullbordade brott. Skillnaden i genomsnittlig strafftid
mellan kriminalstatistiken och domarna med endast ett brott tyder därmed på att annan brotts-

22

Skillnaden minskar något över tid, eftersom de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken sjunker under perioden, medan de
genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott i domar med endast ett brott ökar något under perioden.
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lighet (och andra omständigheter som till exempel tidigare belastning m.m.) ger utslag när det
gäller de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken och ”drar upp” dessa i förhållande till
domar med endast misshandel av normalgraden.
Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med misshandel av normalgraden
var 3,0 brott per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet har dock sjunkit under hela
den studerade perioden (från 3,3 till 2,4 brott), en utveckling som följer de genomsnittliga
strafftiderna i kriminalstatistiken (se figur 10). Att de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken sjunker kan alltså delvis hänga samman med att antalet bibrott i domarna minskar
över tid. Detta bidrar i sin tur till att skillnaden mellan genomsnittstiderna i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordad misshandel med endast ett brott minskat under
perioden (se figur 10). Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i
bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet
har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, bör alltså
dessa förhållanden tas i beaktande. En fullbordad misshandel av normalgraden ger i genomsnitt en kortare strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Sammanfattande tabell
Tabell 4. Sammanfattande tabell för misshandel av normalgraden.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
Andel försöksbrott
Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

6 323
(37 %)
0,3 %

Fullbordade

3 månader

Försök

1 månad

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
33–72 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad misshandel ger i genomsnitt kortare strafftid än vad
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.

Grov misshandel
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 10 550 lagföringsbeslut23 där grov misshandel utgjorde huvudbrott. 7 219 av dessa, 68 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I
analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov misshandel var det enda
brottet i domen, vilket var 2 251 domar. Dessa utgör därmed 31 procent av alla fängelsedomar
där grov misshandel var huvudbrott.

23

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Figur 11. Antal fängelsedomar för grov misshandel med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar för grov misshandel med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=10 550.
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Lagföringar med andra påföljder
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov
misshandel var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 96
procent och försöksbrotten knappt 3 procent. Det är alltså även vid grov misshandel en liten
andel försöksbrott. Handlingar som är att betrakta som försöksbrott leder sannolikt i de allra
flesta fall till andra påföljder än fängelse, i den mån dessa handlingar över huvud taget leder till
en lagföring (detta har dock inte studerats närmare här).
Figur 12. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för grov misshandel med
endast ett brott. 2000–2013.
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Det är en större andel försöksbrott bland samtliga fängelsedomar (8,4 procent) än bland domarna med endast ett brott (2,7 procent) som är de som ingår i analysen av de genomsnittliga
strafftiderna nedan. Bland samtliga fängelsedomar utgör fullbordade brott 89,6 procent och
bland fängelsedomar med endast ett brott 96,1 procent. Se tabell 23 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov misshandel har varierat mellan 14,4 och
17,4 månader, medan försöksbrotten under hela perioden lett till genomsnittligt kortare strafftider på mellan 5,0 och 14,7 månaders fängelse olika år (observera att försök till grov misshandel endast omfattar 60 domar under hela perioden). Fullbordade grova misshandelsbrott
har alltså under hela perioden lett till längre genomsnittlig strafftid än vid försök till misshandel. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 32 och 85 procent av
strafftiderna för fullbordade brott. Se figur 13.
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Figur 13. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad grov misshandel (n=2 164), försök till grov misshandel
(n=60), samt genomsnittlig strafftid för grov misshandel redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med grov
misshandel som huvudbrott). 2000–2013.
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När det gäller utvecklingen av de genomsnittliga strafftiderna för grov misshandel kan man se
en ökning för såväl fullbordade som försöksbrott efter år 2010. Som tidigare nämnts genomfördes år 2010 en genomgripande straffskärpningsreform för grova våldsbrott, vilken utvärderades i Brå (2014). Som konstaterat innebar reformen en generell uppräkning av straffvärdet
för vissa brott, vilket gör att misshandelsbrotten kan byta brottsrubricering när straffvärdet
höjs, från misshandel av normalgraden till grov respektive synnerligen grov misshandel. En
effekt av detta är att medelvärdet för strafflängderna kan ligga stilla (eller blir lägre) inom respektive brottsrubricering (normal, grov, synnerligen grov) trots att det skett en straffskärpning. Brå bedömer dock att straffmätningsreformen fått genomslag för de allra grövsta våldsbrotten, som grov misshandel, i det avseendet att straffen för dessa brott skärpts efter reformen. Den effekten syns alltså även här vad det gäller fängelsedomar med endast brottet grov
misshandel.
Genomsnittliga strafftider för fullbordad grov misshandel i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

I relation till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna
redovisas för alla lagföringar med misshandel som huvudbrott sammantaget för fullbordade
brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), är
strafftiderna kortare för domar med endast fullbordad grov misshandel. Se figur 13.24
Liksom vid misshandel av normalgraden är andelen försöksbrott mycket liten, vilket innebär
att de strafftider som beräknas utifrån kriminalstatistiken i princip utgörs av just fullbordade
brott. Skillnaden i genomsnittlig strafftid mellan kriminalstatistiken och domarna med endast
ett brott tyder därmed på att annan brottslighet (och andra omständigheter som till exempel
tidigare belastning m.m.) ger utslag när det gäller de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken och ”drar upp” dessa i förhållande till domar med endast grov misshandel.
Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med grov misshandel är 3,8 brott

24

Skillnaden har minskat under de senaste åren, eftersom de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken legat relativt stilla, medan de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott i domar med endast ett brott har ökat de sista fyra åren i perioden.
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per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet har dock sjunkit från 2009 och framåt,
och utvecklingen av det genomsnittliga antalet brott i domarna följer väl utvecklingen av de
genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken. Att straffskärpningsreformen 2010 inte kan
urskiljas tydligt i kriminalstatistikens sammantagna mått (se figur 13), kan hänga samman med
att strafftiderna som redovisas där även styrs av antalet och typen av bibrott – som ju alltså
sjunkit under perioden 2009 och framåt. År 2012 ökade också det genomsnittliga antalet brott
i domen tillfälligt på samma sätt som utvecklingen över de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken. Att skillnaden mellan genomsnittstiderna i kriminalstatistikens sammantagna
mått och för fullbordad misshandel med endast ett brott minskat under perioden (se figur 13),
kan alltså delvis bero på att det genomsnittliga antalet brott i domar med grov misshandel
minskat. Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten,
samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för
straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa
aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, bör alltså
dessa förhållanden tas i beaktande. En fullbordad grov misshandel ger i genomsnitt en något
kortare strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Sammanfattande tabell
Tabell 5. Sammanfattande tabell för grov misshandel.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

2 251
(31 %)

Andel försöksbrott

3%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

17 månader

Försök

11 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
32–85 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad grov misshandel ger i genomsnitt något kortare
strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått
redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.
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Synnerligen grov misshandel
I och med straffskärpningsreformen 2010 tillkom den 1 juli detta år även en ny brottsrubricering vid misshandel – synnerligen grov misshandel. Brottsrubriceringen var avsedd för de allvarligaste misshandelsfallen, med ett straffminimum på fyra års fängelse.
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Totalt sett under de 3,5 år som denna brottsrubricering funnits inom tidsramen för denna kortanalys (fram t.o.m. 2013), fattades 51 lagföringsbeslut där synnerligen grov misshandel var
huvudbrott. 45 av dessa, 88 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där synnerligen grov misshandel var det enda
brottet i domen, vilket var 17 domar. Dessa utgör därmed 38 procent av alla fängelsedomar
där synnerligen grov misshandel var huvudbrott.
Figur 14. Antal fängelsedomar för synnerligen grov misshandel med endast ett brott respektive med bibrottslighet,
samt antal lagföringar för synnerligen grov misshandel med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=51.
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

Det fanns under perioden ingen fängelsedom med försök till synnerligen grov misshandel. I den
mån handlingar som kan betraktas som försök till synnerligen grov misshandel leder till lagföring, är det alltså sannolikt att andra påföljder än fängelse väljs. Detta har dock inte studerats
närmare här. Se även tabell 24, bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

Det finns som nämnts ingen fängelsedom med försök till synnerligen grov misshandel under
den studerade perioden. De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott har varierat mellan 33 och 58 månader. De tycks också ha ökat under den period synnerligen grov misshandel
funnits som egen brottsrubricering. Se figur 15. Observera dock att genomsnittet baseras på
totalt 16 domar.
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Figur 15. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad synnerligen grov misshandel (n=16) samt genomsnittlig
strafftid för synnerligen grov misshandel redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med synnerligen grov misshandel som huvudbrott). 1 juli 2010–2013.
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Genomsnittliga strafftider för fullbordad synnerligen grov misshandel i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

I relation till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna
redovisas för alla lagföringar med misshandel som huvudbrott sammantaget för fullbordade
brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), ligger
strafftiderna för domar med endast detta brott i ungefär samma nivå. Se figur 15.25
I och med att det inte finns några fängelsedomar med försök till synnerligen grov misshandel
under perioden, har detta inte någon påverkan på de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken. Synnerligen grov misshandel är ett allvarligt brott, och precis som vid mord och dråp
kan man anta att annan brottslighet i de fall detta förekommer i lagföringen, har mindre betydelse för det samlade straffvärdet och därmed på strafftiden, än när det gäller domar där lindrigare brottstyper utgör huvudbrottet i lagföringen. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga
fängelsedomar med synnerligen grov misshandel var 3,4 brott per dom (under perioden 2010–
2013). Genomsnittet sjönk 2010–2012 och ökade något 2013. Utvecklingen följer alltså inte
den för de genomsnittliga strafftiderna varken i kriminalstatistiken eller för fullbordade brott
med endast ett brott i domen (se figur 15). Det är dock viktigt att poängtera att även typ och
allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även
detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
För synnerligen grov misshandel kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått i viss mån stämmer överens med den strafftid som ett
fullbordat brott ger, då man endast ser till domar med bara detta brott. Det är dock stor variation mellan åren, vilket hänger samman med att det är så få domar.

25

Utvecklingen ser också likartad ut för de båda måtten. Se figur 15.
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Sammanfattande tabell
Tabell 6. Sammanfattande tabell för synnerligen grov misshandel.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

17
(38 %)

Andel försöksbrott

0%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

58 månader

Försök

-

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök

-

Relation strafftid för fullbordade vs. försök

-

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad synnerligen grov misshandel ger i genomsnitt
ungefär samma strafftid som den strafftid som
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar, dock stor årlig
variation.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-
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Våldtäkt
Utvidgningar av våldtäktsbrottet 2005–2013
Under den period som studeras har sexualbrottslagstiftningen omarbetats i flera steg, vilket har
betydelse för de utdömda strafftiderna. År 2005 omarbetades lagstiftningen med syftet att ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande, samt förstärka det rättsliga skyddet för barn och ungdomar mot sexuella kränkningar och sexuellt våld. I och med omarbetningen utvidgades våldtäktsbrottet genom att kravet på tvång sänktes och formerna för hot i samband med tilltvingade samlag och samlagsliknande handlingar lindrades. Man flyttade också bestämmelserna om
otillbörligt utnyttjande av en person på grund av att hon eller han befinner sig i ett hjälplöst
tillstånd från bestämmelsen om sexuellt utnyttjande till bestämmelserna om våldtäkt. En ny
brottsrubricering infördes också, våldtäkt mot barn, vilket innebar att alla allvarliga sexuella
handlingar med barn under 15 år framöver skulle bedömas som våldtäkt. En skillnad mot tidigare lagstiftning var att det inte längre krävdes något våld, tvång eller hot för att övergreppet
mot barnet ska bedömas som våldtäkt (Åklagarmyndigheten 2005).
Den 1 juli 2013 utvidgades bestämmelsen om våldtäkt ytterligare genom att begreppet hjälplöst tillstånd ersattes med det vidare begreppet särskilt utsatt situation. Det innebar att fler fall
som tidigare bedömts som sexuellt utnyttjande härefter i stället ska bedömas som våldtäkt.
Man lade också till begreppet allvarlig rädsla i den exemplifierande uppräkningen i våldtäktsbrottet, för att tydliggöra att även sådana situationer där ett offer möter ett övergrepp med
passivitet ska bedömas som våldtäkt. En rad ytterligare förändringar gjordes också, bland annat i relation till sexualbrott mot barn (se vidare prop. 2012/13:111 och regeringen 2014).
Dessa förändringar har sannolikt påverkat straffmätningen vid våldtäktsbrottet, vilket diskuteras närmare nedan.

Våldtäkt av ”normalgraden”
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 3 434 lagföringsbeslut26 där våldtäkt/våldtäkt mot
barn av ”normalgraden”27 utgjorde huvudbrott. 2 567 av dessa, 75 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där
våldtäkt var det enda brottet i domen, vilket var 1 061 domar. Dessa utgör därmed 41 procent
av alla fängelsedomar där våldtäkt/våldtäkt mot barn var huvudbrott.
Figur 16. Antal fängelsedomar för våldtäkt, inkl. våldtäkt mot barn, med endast ett brott respektive med bibrottslighet,
samt antal lagföringar för våldtäkt, inkl. våldtäkt mot barn, med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=3 434.
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
Som tidigare nämnts finns inte någon brottsrubricering för ”ringa brott” när det gäller våldtäkt, utan om brottet är att anse som
mindre grovt döms till ett lägre straff (fängelse i högst 4 år). Mindre grova brott kan dock inte särskiljas utifrån lagföringsregistret. I
kategorin våldtäkt ingår här därför även de fall av våldtäkt som är att anse som mindre grova.
27
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där våldtäkt/våldtäkt mot barn var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade
brotten 89 procent och försöksbrotten 11 procent.
Figur 17. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för våldtäkt/våldtäkt mot
barn med endast ett brott. 2000–2013. N=1 061.
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Andelen fullbordade våldtäkter respektive försök till våldtäkt är densamma för samtliga fängelsedomar med våldtäkt/våldtäkt mot barn som huvudbrott som för domarna med endast ett
brott. 89 procent av domarna utgjordes av fullbordade våldtäkter i båda grupperingarna av
domar. Försöksbrotten utgjorde 10 respektive 11 procent. Se tabell 25 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

I det följande redovisas våldtäkt och våldtäkt mot barn separat, då de har betydelse för tolkningen av hur de genomsnittliga strafftiderna utvecklats.
De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad våldtäkt (exkl. våldtäkt mot barn) har varierat
mellan 22,0 och 28,3 månader, medan försöksbrotten under hela perioden lett till genomsnittligt kortare strafftider på mellan 11,5 och 16,2 månaders fängelse olika år. Fullbordade brott
har alltså under hela perioden lett till längre genomsnittlig strafftid än försök till våldtäkt. Se
figur 18, linje 1 och 2. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 47 och
71 procent av strafftiderna för fullbordade brott.
Som tidigare nämnts infördes våldtäkt mot barn som en egen brottsrubricering 2005. De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad våldtäkt mot barn har hela tiden legat högre än för
övriga fullbordade våldtäkter (figur 18, linje 3). Det finns inga fall av försök till våldtäkt mot
barn som lett till fängelse under perioden.
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Figur 18. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad våldtäkt (n=725), fullbordad våldtäkt mot barn (n=218),
försök till våldtäkt (n=111), samt genomsnittlig strafftid för våldtäkt respektive våldtäkt mot barn redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med våldtäkt/våldtäkt mot barn som huvudbrott). 2000–2013.
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Som figur 18 visar, minskar de genomsnittliga strafftiderna för fullbordad våldtäkt (exkl. mot
barn) något under perioden. Försöksbrotten tycks ha varierat kring en stabil nivå. Att de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott ”ser ut” att minska något betyder dock inte att
detta är en faktisk minskning av de utdömda strafftiderna för våldtäktsbrott. Fler handlingar,
som tidigare kategoriserats som sexuellt utnyttjande, ska ju (som tidigare beskrivits) efter 2005
rubriceras som våldtäkt. Då strafftiderna för sexuellt utnyttjande legat väsentligt lägre än för
våldtäkt är det troligt att denna överflyttning har haft effekten att de genomsnittliga strafftiderna för våldtäkt av ”normalgraden” minskat något åren därefter till följd av just överflyttningen av händelser med lägre straffvärde. Detsamma gäller grova brott, eftersom tillämpningsområdet för när en våldtäkt ska betraktas som grov har utvidgats (Brå 2013b:171). Troligt är att en viss överflyttning till grov våldtäkt har skett av de brott som tidigare hade ett högt
straffvärde inom våldtäkt, med följden att de genomsnittliga strafftiderna både för våldtäkt och
grov våldtäkt minskar något.
Till detta kommer att våldtäkt mot barn samtidigt blev en egen brottsrubricering år 2005.
Alla allvarliga sexuella handlingar mot barn ska sedan dess bedömas som våldtäkt. Det finns
som tidigare nämnts tydliga skillnader i de utdömda strafftiderna för våldtäkt mot barn och
våldtäkt i övrigt, där de genomsnittliga strafftiderna för våldtäkt mot barn är längre. Det gäller
både våldtäkt av ”normalgraden” och grova våldtäkter. Strafftiderna för våldtäkt mot barn har
varit 26,0 månader i genomsnitt perioden 2005–2013, jämfört med våldtäkt i övrigt där strafftiden varit 24,1 månader i genomsnitt åren 2000–2013 (se figur 18, linje 3 och 1). Gällande
grova brott har genomsnittet för grov våldtäkt mot barn legat på 58,4 månader (2005–2013)
och grov våldtäkt i övrigt på 52,0 månader (2000–2013).
Genomsnittliga strafftider för fullbordad våldtäkt i relation till kriminalstatistikens sammantagna
mått

Strafftiderna för såväl fullbordade brott som försöksbrott där våldtäkt är det enda brottet i
domen, ligger lägre än de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där
strafftiderna redovisas för alla lagföringar med våldtäkt/våldtäkt mot barn som huvudbrott
sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp,
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inklusive bibrottslighet). Se figur 18, linje 4.28 Även gällande våldtäkt mot barn är de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken längre än om man endast ser till domar med enbart
ett brott, se figur 18, linje 5. Det gäller dock inte de tre första åren som denna brottsrubricering
fanns.
Strafftiderna för försöksbrott ligger väsentligt lägre än för fullbordade brott, men försöksbrotten utgör endast omkring en tiondel av samtliga fängelsedomar med våldtäkt. Det innebär
att dessa sannolikt har en viss påverkan på de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken
och drar ner genomsnittet något. Samtidigt utgör ju domarna med endast ett brott en mindre
del av samtliga fängelsedomar med våldtäkt som huvudbrott. Det innebär att domar med annan brottslighet (och andra omständigheter, till exempel tidigare belastning m.m.) ger utslag
när det gäller de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken och ”drar upp” dessa. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med våldtäkt var 3,1 brott per dom (under
perioden 2000–2013). Genomsnittet varierar mellan olika år under perioden, framför allt under de första åren, men har varierat kring en stabil nivå. Det är dock viktigt att poängtera att
även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra
omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och
att detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom
ramen för denna kortanalys.
Vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, bör alltså
dessa förhållanden tas i beaktande. En fullbordad våldtäkt ger i genomsnitt en kortare strafftid
än vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Sammanfattande tabell
Tabell 7. Sammanfattande tabell för våldtäkt (inkl. våldtäkt mot barn).
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

1 061
(41 %)

Andel försöksbrott

11 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

23 månader (våldtäkt), 30 månader (våldtäkt mot barn)

Försök

12 månader (våldtäkt), - (våldtäkt mot barn)

Fullbordade

Se i texten för tolkning av utvecklingen

Försök

Se i texten för tolkning av utvecklingen

Genomsnittlig strafftid, trend

Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
47–71 % av strafftiden för fullbordade brott (exkl. våldtäkt mot
barn, där finns inga fängelsedomar med försök).

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad våldtäkt ger i genomsnitt kortare strafftid än vad
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.
(Försöksbrotten drar dock ner genomsnittet i kriminalstatistiken
något.)

Grov våldtäkt
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 572 lagföringsbeslut där grov våldtäkt/grov våldtäkt
mot barn utgjorde huvudbrott. 347 av dessa, 61 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov våldtäkt var det
28

Utvecklingen ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftiderna som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för
fullbordade brott med endast ett brott. Se figur 18.
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enda brottet i domen, vilket var 93 domar. Dessa utgör därmed 27 procent av alla fängelsedomar där våldtäkt/våldtäkt mot barn var huvudbrott.
Figur 19. Antal fängelsedomar för grov våldtäkt, inkl. grov våldtäkt mot barn, med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar för grov våldtäkt, inkl. grov våldtäkt mot barn, med andra påföljder än fängelse.
2000–2013. N=572.
93
Fängelsedomar med endast ett brott
(studiens urval)

225

Fängelsedomar med bibrottslighet

Lagföringar med andra påföljder
254

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 94 procent. Endast några enstaka domar (<4) utgörs av försöksbrott.
Andelen fullbordade brott är något större (96 procent) om man ser till samtliga fängelsedomar med grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn som huvudbrott jämfört med fängelsedomar
med endast ett brott (94 procent). Se tabell 26 i bilaga 1. Det är alltså en något mindre andel
fullbordade brott då man studerar endast domar med bara ett brott.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

Även för grov våldtäkt redovisas grov våldtäkt mot barn och grov våldtäkt i övrigt var för sig
då de har betydelse för strafftidernas utveckling. Eftersom det endast finns ett fåtal (<4) domar
med försök till grov våldtäkt som lett till fängelse under perioden, blir det inte meningsfullt att
redovisa genomsnittlig strafftid för dessa. De fall som finns har dock renderat kortare straff än
de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova våldtäkter. Det finns inga fall med försök
till grov våldtäkt mot barn som lett till fängelse under perioden.
De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov våldtäkt har i relation till våldtäkt av
”normalgraden” legat väsentligt högre och varierar mellan 37,5 och 69 månaders fängelse i
genomsnitt. Att den genomsnittliga strafftiden varierar mer i början av perioden (se figur 20)
kan hänföras till det faktum att det åren 2000–2004 endast är 2–5 domar per år som genomsnittet beräknas utifrån.
Den genomsnittliga strafftiden för grov våldtäkt mot barn rör endast 11 domar, och har varierat mellan 44 och 96 månaders fängelse i genomsnitt. Tiderna har de flesta år legat högre än
för övriga grova våldtäkter.
Även vid fullbordad grov våldtäkt kan man se en viss minskning i de genomsnittliga utdömda
strafftiderna efter 2005. Som beskrevs under våldtäkt av ”normalgraden” ovan, har de förändringar i sexualbrottslagstiftningen som skett från 2005 haft betydelse för hur utvecklingen av
de genomsnittliga utdömda strafftiderna ser ut. Det gäller även vid grov våldtäkt, se resonemang i avsnittet om våldtäkt av ”normalgraden”.
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Figur 20. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad grov våldtäkt (n=76), fullbordad grov våldtäkt mot barn
(n=11), samt genomsnittlig strafftid för grov våldtäkt respektive grov våldtäkt mot barn redovisad i kriminalstatistiken
(samtliga lagföringar med grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn som huvudbrott). 2000–2013.
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Genomsnittliga strafftider för fullbordad grov våldtäkt i relation till kriminalstatistikens sammantagna
mått

Sett i relation till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn som huvudbrott
sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp
inklusive bibrottslighet), är de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott kortare då
man enbart ser till domar med endast ett brott (grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn). Se figur
20.29 Vid grov våldtäkt mot barn är mönstret något annorlunda, se figur 20. Det är dock endast
11 domar med fullbordad grov våldtäkt mot barn under perioden, vilket gör nivåerna vanskliga att tolka.
Eftersom det endast finns enstaka (<4) domar med försök till grov våldtäkt under perioden,
har dessa marginell påverkan på strafftiderna som redovisas i kriminalstatistiken.
Domarna med endast ett brott utgör som tidigare nämnts en mindre del av samtliga fängelsedomar med våldtäkt som huvudbrott. Det innebär att domar med annan brottslighet (och
andra omständigheter, till exempel tidigare belastning m.m.) ger utslag när det gäller de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken och ”drar upp” dessa. Det genomsnittliga antalet brott
i samtliga fängelsedomar med grov våldtäkt var 3,9 brott per dom (under perioden 2000–
2013). Genomsnittet varierar mellan olika år under perioden, men har varierat kring en i huvudsak stabil nivå. Möjligen kan en liten ökning ses under perioden. Denna utveckling följer
alltså inte den för de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken, som ju uppvisar en
nedåtgående trend under perioden (se figur 20). Det är dock viktigt att poängtera att även typ
och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att detta
kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för
denna kortanalys.
Vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken, bör alltså
29

Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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dessa förhållanden tas i beaktande. En fullbordad grov våldtäkt ger i genomsnitt en något kortare strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar. Skillnaden är dock inte
lika stor som vid våldtäkt av ”normalgraden”.
Sammanfattande tabell
Tabell 8. Sammanfattande tabell för grov våldtäkt (inkl. grov våldtäkt mot barn).
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)
Andel försöksbrott
Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

93
(27 %)
*

Fullbordade

38 månader (grov våldtäkt), 59 månader (grov våldtäkt mot
barn)

Försök

* (våldtäkt), - (grov våldtäkt mot barn)

Fullbordade

Se i texten för tolkning av utvecklingen

Försök

Se i texten för tolkning av utvecklingen

Genomsnittlig strafftid, trend

Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök har under perioden gett kortare strafftid, dock endast ett
fåtal fall (<4) (exkl. grov våldtäkt mot barn, där finns inga
fängelsedomar med försök).

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad grov våldtäkt ger i genomsnitt kortare strafftid än
vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.

* Redovisas inte då antalet domar är <4.
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Förmögenhetsbrott
Stöld
Stöld av normalgraden
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt sett 106 845 lagföringsbeslut30 där stöld av normalgraden var huvudbrott. 22 174 av dessa, 21 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff.
I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där stöld var det enda brottet i
domen, vilket var 5 512 domar. Dessa utgör därmed 25 procent av alla fängelsedomar där
stöld var huvudbrott.
Figur 21. Antal fängelsedomar för stöld av normalgraden med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal
lagföringar för stöld av normalgraden med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=106 845.
5512
16662

Fängelsedomar med endast ett brott
(studiens urval)
Fängelsedomar med bibrottslighet
Lagföringar med andra påföljder

84671

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där stöld var
det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 90 procent och försöksbrotten 9 procent.
Figur 22. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för stöld med endast ett
brott. 2000–2013. N=5 512.
482

92

Fullbordade
Försök
Andra kategorier

4938

Andelen fullbordade stölder är något lägre bland samtliga fängelsedomar med stöld som huvudbrott (87 procent), än bland domar med endast detta brott (90 procent). Det är alltså en
något större andel fullbordade brott i studiens urval än bland samtliga fängelsedomar. Även
andelen försöksbrott skiljer sig åt mellan kategorierna, 12 respektive 9 procent. Se tabell 27 i
bilaga 1.

30

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad stöld har varierat mellan 1,5 och 2,1 månaders
fängelse. För försöksbrotten ligger de genomsnittliga strafftiderna på omkring samma nivå som
för de fullbordade brotten under i princip hela perioden, och har varierat mellan 1,2 och 2,0
månaders fängelse. Strafftiderna för försöksbrott har under perioden legat på mellan 71 och
123 procent av strafftiderna för fullbordade brott. Se figur 23.
Figur 23. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad stöld (n=4 938), försök till stöld (n=482), samt genomsnittlig strafftid för stöld redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med stöld som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad stöld har sjunkit något under hela den studerade
perioden, från drygt 2 månader år 2000 till 1,5 månads fängelse 2013. Samma sjunkande trend
kan inte urskiljas för försöksbrotten, då dessa låg något lägre i genomsnittlig strafftid under
åren 2003–2005. Se figur 23.
Genomsnittliga strafftider för fullbordad stöld i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

I relation till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna
redovisas för alla lagföringar med stöld som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott,
försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet) ligger strafftiderna för domar med endast ett brott (stöld) väsentligt lägre. Det gäller såväl fullbordade stölder som försök till stöld. Se figur 23.31
Det tyder på att annan brottslighet (och andra omständigheter, till exempel tidigare belastning m.m.) ger utslag när det gäller de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken och ”drar
upp” genomsnittet där. Fängelsedomarna med endast ett brott utgör som tidigare nämnts endast 25 procent av alla fängelsedomar med stöld som huvudbrott. Det innebär att det är mycket
vanligt att det vid domar med stöld även finns annan brottslighet. Vid ett så pass lindrigt huvudbrott som stöld är det rimligt att anta att övrig brottslighet i lagföringen påverkar den utdömda strafftiden. Detta indikeras ju också av den stora skillnaden mellan de genomsnittliga
strafftider som redovisas i kriminalstatistiken och de för fullbordad/försök till stöld då man
endast ser till domar med enbart detta brott. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med stöld av normalgraden var 4,8 brott per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet har dock sjunkit under hela perioden, precis som den genomsnittliga strafftiden i
kriminalstatistiken (se figur 23). Att skillnaden mellan genomsnittstiderna i kriminalstatistikens
sammantagna mått och för fullbordad stöld med endast ett brott minskat under perioden (se
31

Skillnaden har dock minskat över tid, eftersom de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna
mått sjunker i högre grad under perioden, än då man ser till fullbordade brott i domar med endast ett brott. Se figur 23.
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figur 23), kan alltså delvis bero på att det genomsnittliga antalet brott i domar med stöld minskat. Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt
de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa
aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
När det gäller stöld av normalgraden bör man alltså ta detta förhållande i beaktande vid
tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken. En fullbordad
stöld ger i genomsnitt en kortare strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Sammanfattande tabell
Tabell 9. Sammanfattande tabell för stöld av normalgraden.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

5 512
(25 %)

Andel försöksbrott

9%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

1,5 månader

Försök

1,2 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger ungefär samma strafftid:
71–123 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad stöld av normalgraden ger i genomsnitt kortare
strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått
redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.

Grov stöld
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt sett 14 891 lagföringsbeslut32 där grov stöld var huvudbrott. 7 392 av dessa, 50 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen
beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov stöld var det enda brottet i domen,
vilket var 1 437 domar. Dessa utgör därmed 19 procent av alla fängelsedomar där grov stöld
var huvudbrott.

32

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Figur 24. Antal fängelsedomar för grov stöld med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar
för grov stöld med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=14 891.
1437
Fängelsedomar med endast ett brott
(studiens urval)
Fängelsedomar med bibrottslighet
7499

5955
Lagföringar med andra påföljder

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov stöld
var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 79 procent och
försöksbrotten 17 procent.
Figur 25. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för grov stöld med endast
ett brott. 2000–2013. N=1 437.
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Andelen fullbordade grova stölder är något större bland samtliga fängelsedomar med grov
stöld som huvudbrott (82 procent), än bland domar med endast detta brott (79 procent). Även
andelen försöksbrott skiljer sig något åt mellan kategorierna, 15 respektive 17 procent. Det är
alltså en något mindre andel fullbordade brott i studiens urval än bland samtliga fängelsedomar. Se tabell 28 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov stöld har varierat mellan 7,4 och 10,6 månaders fängelse. För försöksbrotten ligger de genomsnittliga strafftiderna väsentligt lägre och
varierar mellan 3,2 och 7,1 månaders fängelse. Fullbordade brott har alltså under hela perioden lett till längre genomsnittlig strafftid än försök till grov stöld. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 31 och 81 procent av strafftiderna för fullbordade
brott. Se figur 26.
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Figur 26. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad grov stöld (n=4 938), försök till grov stöld (n=482),
samt genomsnittlig strafftid för grov stöld redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med grov stöld som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov stöld har sjunkit något under hela den studerade perioden, från omkring 10 månader till drygt 7 månader i slutet av perioden. Även försöksbrotten uppvisar en något sjunkande trend. Se figur 26.
Genomsnittliga strafftider för fullbordad grov stöld i relation till kriminalstatistikens sammantagna
mått

I relation till de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna
redovisas för alla lagföringar med stöld som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott,
försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet) ligger strafftiderna för domar med endast ett brott (grov stöld) lägre, både för fullbordade brott och försöksbrott. Se figur 26.33
Det tyder på att även vid grov stöld finns det annan brottslighet (och andra omständigheter,
till exempel tidigare belastning m.m.) som ger utslag när det gäller de strafftider som redovisas
i kriminalstatistiken och ”drar upp” dessa. Fängelsedomarna med endast ett brott utgör som
tidigare nämnts endast 19 procent av alla fängelsedomar med grov stöld som huvudbrott. Det
innebär precis som vid stöld av normalgraden att det är mycket vanligt att lagföringar med
grov stöld som huvudbrott även omfattar annan brottslighet. Denna brottslighet får då utslag
på det samlade straffvärdet och den utdömda strafftiden. Det är dock i mindre grad så vid grov
stöld än vid stöld av normalgraden, där skillnaden i genomsnittlig strafftid mellan kriminalstatistiken och fullbordade brott är ännu större. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med grov stöld var 5,6 brott per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet har
dock sjunkit kraftigt från år 2007 till 2013, vilket inte motsvaras av utvecklingen för de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistikens redovisning (se figur 26). Att skillnaden mellan
de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordad grov
stöld med endast ett brott i domen ökar kan alltså inte hänföras till det faktum att antalet brott
i domarna förändrats. Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i
bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet
har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.

33

Skillnaden har ökat sett i relation till periodens början, eftersom de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken inte sjunkit i
samma grad som de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott i domar med endast ett brott. Se figur 26.
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Även vid grov stöld bör man alltså ta detta förhållande i beaktande vid tolkningen av de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken. En fullbordad grov stöld ger i genomsnitt en kortare strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Sammanfattande tabell
Tabell 10. Sammanfattande tabell för grov stöld.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

1 437
(19 %)

Andel försöksbrott

17 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

7,5 månader

Försök

3,9 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
31–81 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad grov stöld ger i genomsnitt kortare strafftid än vad
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.
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Rån
Rån av normalgraden
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt sett 11 338 lagföringsbeslut34 där rån av normalgraden35 var huvudbrott. 5 896 av dessa, 52 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I
analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där rån var det enda brottet i domen, vilket var 1 581 domar. Dessa utgör därmed 27 procent av alla fängelsedomar där rån
var huvudbrott.
Figur 27. Antal fängelsedomar för rån av normalgraden med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal
lagföringar för rån av normalgraden med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=11 338.
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där rån av
normalgraden var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten
80 procent och försöksbrotten 12 procent.
Figur 28. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för rån av normalgraden
med endast ett brott. 2000–2013. N=1 581.
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Andelen fullbordade rån är lika stor bland samtliga fängelsedomar med rån som huvudbrott
(80 procent), som bland domar med endast detta brott (80 procent). Även andelen försöksbrott
är tämligen lika, 13 respektive 12 procent. Se tabell 29 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade rån har varierat mellan 15,1 och 17,9 månaders
fängelse. Försöksbrotten har under i princip hela perioden haft en kortare genomsnittlig strafftid på mellan 6,9 och 18,6 månader. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på

34

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.

35

Gällande rån är kategorin ringa brott inte relevant, då det inte finns någon sådan brottsrubricering. Se avsnittet ”Separata analyser
för brott av normalgraden och grova brott”.
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mellan 38 och 110 procent av strafftiderna för fullbordade brott. Se figur 29.
Figur 29. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordat rån (n=1 260), försök till rån (n=196), samt genomsnittlig strafftid för rån redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med rån som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade rån har inte förändrats över tid under den studerade perioden. Strafftiderna för försök till rån har varierat mer, men någon trend kan heller
inte här urskiljas. Se figur 29.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade rån i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

De genomsnittliga strafftiderna för domar med endast ett brott, fullbordat rån, ligger något
lägre under större delen av perioden än de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med rån som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive
bibrottslighet). Försöksbrotten ligger väsentligt lägre. Se figur 29.36
Annan brottslighet och andra omständigheter tycks alltså ha en viss inverkan på strafftiderna
i kriminalstatistiken i jämförelse med fullbordade rån separat. Fängelsedomarna med endast ett
brott utgör som tidigare nämnts endast 27 procent av alla fängelsedomar med rån som huvudbrott. Det innebär att det vanliga är att det vid domar med rån även finns annan brottslighet i
lagföringen. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med rån av normalgraden var 4,2 brott per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet har legat på en något
högre nivå från 2007 och framåt än under åren dessförinnan, vilket skulle kunna indikera en
något stigande trend i det genomsnittliga antalet brott i domen. Det motsvarar inte utvecklingen varken av de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken eller för fullbordade rån med
endast ett brott, som i princip varierar kring en stabil trend under perioden (se figur 29). Det är
dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas
tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet, har betydelse för straffvärdet och
den utdömda strafftiden, och att detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit
möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Rån är dock ett så pass allvarligt brott att annan brottslighet kan antas ha mindre påverkan
på det samlade straffvärdet i domen än vid lindrigare huvudbrott, exempelvis stöld. Skillnaden
mellan de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken och dem för fullbordade rån är ju
också mindre än exempelvis vid stöld (se ovan).
Vid tolkning av strafftiderna i kriminalstatistiken bör man ändå ta detta förhållande i beak-

36

Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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tande. Bedömningen är att ett fullbordat rån i genomsnitt ger ett något kortare straff än vad
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Sammanfattande tabell
Tabell 11. Sammanfattande tabell för rån av normalgraden.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

1 581
(27 %)

Andel försöksbrott

12 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

16,4 månader

Försök

8,9 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger väsentligt kortare strafftid:
38–110 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat rån av normalgraden ger i genomsnitt något kortare
strafftid än vad kriminalstatistikens sammantagna mått
redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

Bibrottslighet (och ev. andra omständigheter) drar upp
genomsnittet i kriminalstatistiken.

Grovt rån
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 921 lagföringsbeslut37 där grovt rån var huvudbrott.
789 av dessa, 86 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grovt rån var det enda brottet i domen, vilket var 231
domar. Dessa utgör därmed 29 procent av alla fängelsedomar där grovt rån var huvudbrott.
Figur 30. Antal fängelsedomar för grovt rån med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar
för grovt rån med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=921.
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grovt rån
var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 62 procent och
försöksbrotten 10 procent.
Figur 31. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för grovt rån med endast
ett brott. 2000–2013. N=231.
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Andelen fullbordade grova rån är något större bland samtliga fängelsedomar med grovt rån
som huvudbrott (66 procent), än bland domar med endast detta brott (62 procent). Andelen
försöksbrott är dock mer lika, 11 respektive 10 procent. Det är vid grovt rån en förhållandevis
stor andel domar med förberedelse/stämpling till brott, 14 respektive 15 procent. Se tabell 30 i
bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade brott respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova rån har varierat mellan 35,5 och 61,3
månaders fängelse. Försöksbrotten har under större delen av perioden haft en kortare genomsnittlig strafftid på mellan 24,0 och 50,4 månader. Se figur 32. Observera att det endast finns
24 fängelsedomar med försök till grovt rån under perioden. Strafftiderna vid försöksbrott har
under perioden legat på mellan 52 och 105 procent av strafftiderna för fullbordade brott.38

38

Vid grovt rån utgör anstiftans-/medhjälpsbrotten närmare 12 procent (27 domar), vilket är den högsta andelen bland de utvalda
brottstyperna. Det går inte att särskilja anstiftan respektive medhjälp till brott då de faller under samma lagrum. Strafftiderna för anstiftan/medhjälp till grovt rån har dock legat lägre än för fullbordade brott under hela perioden, och har varierat mellan i genomsnitt 12
och 39 månaders fängelse.
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Figur 32. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordat grovt rån (n=144), försök till grovt rån (n=24), samt
genomsnittlig strafftid för grovt rån redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med grovt rån som huvudbrott).
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova rån har inte förändrats nämnvärt över tid
under den studerade perioden. Strafftiderna för försök till grovt rån har legat högre under periodens senare del än under tidigare år. Se figur 32. Att de genomsnittliga strafftiderna för försöksbrotten varierar mer hänger till del samman med att det endast är 24 fängelsedomar under
perioden.
Genomsnittliga strafftider för fullbordat grovt rån i relation till kriminalstatistikens sammantagna
mått

De genomsnittliga strafftiderna för domar med endast ett brott, fullbordat grovt rån, ligger i
huvudsak i ungefär samma nivå som de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med grovt rån som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet) – även om det varierat relativt kraftig mellan enskilda år. Se figur 32.39
Annan brottslighet och andra omständigheter tycks alltså inte ha någon stor inverkan på
strafftiderna i kriminalstatistiken i jämförelse med fullbordade grova rån separat. Fängelsedomarna med endast ett brott utgör som tidigare nämnts knappt 30 procent av alla fängelsedomar med grovt rån som huvudbrott. Det innebär att det vanliga är att det vid domar med grovt
rån även finns annan brottslighet i lagföringen. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga
fängelsedomar med grovt rån var 3,7 brott per dom (under perioden 2000–2013). Genomsnittet varierar mellan olika år under perioden, men har varierat kring en stabil nivå, vilket också
är fallet vad gäller de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (se figur 32). Det är
dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas
tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har betydelse för straffvärdet och
den utdömda strafftiden, och att detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit
möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Grovt rån är dock ett så pass allvarligt brott att annan brottslighet kan antas ha mindre påverkan på det samlade straffvärdet i domen än vid lindrigare huvudbrott, vilket också indikeras
av att de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova rån med endast detta brott och
samtliga grova rån i kriminalstatistiken ligger så pass lika sett över tid.
Vid grovt rån kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens

39

Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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sammantagna mått väl stämmer överens med den strafftid som ett fullbordat brott ger, då man
endast ser till domar med bara detta brott. Vill man veta vad ett fullbordat grovt rån ger för
genomsnittlig strafftid kan alltså kriminalstatistikens sammantagna redovisning ge en relativt
god bild av detta.
Sammanfattande tabell
Tabell 12. Sammanfattande tabell för grovt rån.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)
Andel försöksbrott
Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

231
(29 %)
10 %

Fullbordade

47,2 månader

Försök

29,3 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger i huvudsak kortare strafftid:
52–105 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat grovt rån ger i genomsnitt omkring samma strafftid
som kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar, dock stor
variation mellan enskilda år.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-
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Bedrägeri
Bedrägeri av normalgraden
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 16 646 lagföringsbeslut40 där bedrägeri av normalgraden var huvudbrott. 1 410 av dessa, 8 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I
analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där bedrägeri av normalgraden var
det enda brottet i domen, vilket var 253 domar. Dessa utgör därmed 18 procent av alla fängelsedomar där bedrägeri var huvudbrott.
Figur 33. Antal fängelsedomar för bedrägeri av normalgraden med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt
antal lagföringar för bedrägeri av normalgraden med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=16 646.
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där bedrägeri
av normalgraden var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 85 procent och försöksbrotten 12 procent.
Figur 34. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för bedrägeri av normalgraden med endast ett brott. 2000–2013. N=253.
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Andelen fullbordade bedrägerier är något mindre bland samtliga fängelsedomar med bedrägeri
som huvudbrott (81 procent), än bland domar med endast detta brott (85 procent). Andelen
försöksbrott skiljer sig också åt, 16 respektive 12 procent. Se tabell 31 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade brott respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade bedrägerier har varierat mellan 2,9 och 6,2
månaders fängelse. Försöksbrotten har under i princip hela perioden haft en kortare genomsnittlig strafftid på mellan 0,8 och 5,5 månader. Se figur 35. Strafftiderna vid försöksbrott har
under perioden legat på mellan 16 och 150 procent av strafftiderna för fullbordade brott.
40

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Figur 35. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordat bedrägeri (n=216), försök till bedrägeri (n=30), samt
genomsnittlig strafftid för bedrägeri redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med bedrägeri som huvudbrott).
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade bedrägerier ökade något under perioden fram
till 00-talets slut och har därefter minskat igen. Strafftiderna för försök till bedrägeri utgörs
endast av 30 fängelsedomar och har varierat mer. Se figur 35.
Genomsnittliga strafftider för fullbordat bedrägeri av normalgraden i relation till kriminalstatistikens
sammantagna mått

De genomsnittliga strafftiderna för domar med endast ett brott, fullbordat bedrägeri, ligger
sedan mitten av 00-talet på omkring samma nivå som de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med bedrägeri som
huvudbrott sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och
medhjälp, inklusive bibrottslighet) – även om det finns en variation mellan enskilda år. Se figur
35.41
Annan brottslighet och andra omständigheter tycks alltså inte ha någon stor inverkan på
strafftiderna i kriminalstatistiken i jämförelse med fullbordade bedrägerier separat. Fängelsedomarna med endast ett brott utgör som tidigare nämnts endast en knapp femtedel av alla
fängelsedomar med bedrägeri som huvudbrott. Det innebär att det vanliga är att det vid domar
med bedrägeri även finns annan brottslighet i lagföringen. Trots det speglar alltså de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistikens sammantagna mått, åtminstone för de senaste åren,
väl dem för fullbordade bedrägerier med endast detta brott i domen. Det genomsnittliga antalet
brott i samtliga fängelsedomar med bedrägeri av normalgraden var 5,4 brott per dom (under
perioden 2000–2013). Genomsnittet sjunker något under perioden från mitten av 00-talet. Det
är även fallet med de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (se figur 35). Att de genomsnittliga strafftiderna sjunker i kriminalstatistiken kan alltså delvis hänga samman med att
antalet bibrott minskat. Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i
bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet
har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Vid bedrägeri av normalgraden kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kri-
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Trenden ser också likartad ut sedan mitten av 00-talet för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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minalstatistikens sammantagna mått någorlunda väl stämmer överens med den strafftid som ett
fullbordat bedrägeri ger, då man endast ser till domar med bara detta brott.
Sammanfattande tabell
Tabell 13. Sammanfattande tabell för bedrägeri av normalgraden.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

253
(18 %)

Andel försöksbrott

12 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

2,9 månader

Försök

2,0 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger i huvudsak kortare strafftid:
16–150 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat bedrägeri av normalgraden ger i genomsnitt omkring
samma strafftid som kriminalstatistikens sammantagna mått
redovisar, dock stor variation mellan enskilda år.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-

Grovt bedrägeri
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 4 136 lagföringsbeslut42 där grovt bedrägeri var huvudbrott. 2 104 av dessa, 51 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen
beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grovt bedrägeri var det enda brottet i
domen, vilket var 415 domar. Dessa utgör därmed 20 procent av alla fängelsedomar där grovt
bedrägeri var huvudbrott.
Figur 36. Antal fängelsedomar för grovt bedrägeri med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar för grovt bedrägeri med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=4 136.
415
Fängelsedomar med endast ett brott
(studiens urval)
2032
Fängelsedomar med bibrottslighet

1689

Lagföringar med andra påföljder

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grovt
bedrägeri var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 79
procent och försöksbrotten 8 procent.
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Figur 37. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för grovt bedrägeri med
endast ett brott. 2000–2013. N=415.
51

Fullbordade

35

Försök
Andra kategorier
329

Andelen fullbordade brott är något mindre bland samtliga fängelsedomar med grovt bedrägeri
som huvudbrott (78 procent), än bland domar med endast detta brott (79 procent). Andelen
försöksbrott skiljer sig också åt, 11 respektive 8 procent. Se tabell 32 i bilaga 1.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova bedrägerier har varierat mellan 12,2 och
22,4 månaders fängelse. Försöksbrotten har under större delen av perioden haft en kortare
genomsnittlig strafftid på mellan 4,0 och 36 månader. Se figur 38. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 19 och 161 procent av strafftiderna för fullbordade
brott.
Figur 38. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordat grovt bedrägeri (n=329), försök till grovt bedrägeri
(n=35), samt genomsnittlig strafftid för grovt bedrägeri redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med grovt
bedrägeri som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova bedrägerier har ökat något under perioden. Strafftiderna för försök till bedrägeri utgörs endast av 35 fängelsedomar och har varierat
mer. Se figur 38.
Genomsnittliga strafftider för fullbordat grovt bedrägeri i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

De genomsnittliga strafftiderna för domar med endast ett brott, fullbordat grovt bedrägeri,
ligger under hela perioden på omkring samma nivå som de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med grovt bedrä-
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geri som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet). Se figur 38.43
Annan brottslighet och andra omständigheter tycks alltså inte ha någon stor inverkan på
strafftiderna i kriminalstatistiken i jämförelse med fullbordade grova bedrägerier separat.
Fängelsedomarna med endast ett brott utgör som tidigare nämnts endast en femtedel av alla
fängelsedomar med grovt bedrägeri som huvudbrott. Det innebär att det vanliga är att det vid
domar med grovt bedrägeri även finns annan brottslighet i lagföringen. Trots det speglar alltså
de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistikens sammantagna mått väl dem för fullbordade grova bedrägerier med endast detta brott i domen. Det genomsnittliga antalet brott i
samtliga fängelsedomar med grovt bedrägeri var 5,6 brott per dom (under perioden 2000–
2013). Genomsnittet sjunker något under periodens första år för att därefter variera kring en
stabil nivå. Det är inte fallet vad gäller de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken,
som i stället ökar under perioden. Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring
brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha
förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna
kortanalys.
Vid grovt bedrägeri kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått väl stämmer överens med den strafftid som ett fullbordat brott ger, då
man endast ser till domar med bara detta brott.
Sammanfattande tabell
Tabell 14. Sammanfattande tabell för grovt bedrägeri.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

415
(20 %)

Andel försöksbrott

8%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

20,7 månader

Försök

4,0 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger i huvudsak kortare strafftid:
19–161 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat grovt bedrägeri ger i genomsnitt omkring samma
strafftid som kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-
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Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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Narkotikabrottslighet
Narkotikabrott
Narkotikabrott av normalgraden
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 35 376 lagföringsbeslut44 där narkotikabrott av
normalgraden var huvudbrott. 16 861 av dessa, 48 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där narkotikabrott av
normalgraden var det enda brottet i domen, vilket var 3 974 domar. Dessa utgör därmed 24
procent av alla fängelsedomar där narkotikabrott av normalgraden var huvudbrott.
Figur 39. Antal fängelsedomar för narkotikabrott av normalgraden med endast ett brott respektive med bibrottslighet,
samt antal lagföringar för narkotikabrott av normalgraden med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=35 376.
3974
Fängelsedomar med endast ett brott
(studiens urval)
Fängelsedomar med bibrottslighet
18695
12707

Lagföringar med andra påföljder

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där narkotikabrott av normalgraden var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 98 procent och försöksbrotten <1 procent. Det är alltså en överväldigande majoritet av domarna som avser fullbordade brott.
Figur 40. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för narkotikabrott av normalgraden med endast ett brott. 2000–2013. N=3 974.
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38

Fullbordade
Försök
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3907

Andelen fullbordade narkotikabrott respektive försök till narkotikabrott är i det närmaste helt
lika för samtliga fängelsedomar med narkotikabrott som huvudbrott, som för domarna med
endast ett brott. Fullbordade brott utgjorde 98 procent i båda kategorierna och försöksbrotten
mindre än en procent. Se tabell 33 i bilaga 1. Att fängelsedomarna i princip enbart består av
fullbordade brott är en naturlig följd av att narkotikabrott är ett så kallat spaningsbrott, där
inflödet av ärenden i rättssystemet till största delen är en effekt av polisens insatser.
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade narkotikabrott har varierat mellan 5,0 och 6,9
månaders fängelse. Försöksbrotten är mycket få i förhållande till samtliga narkotikabrott, men
för det fåtal domar som finns under perioden har strafftiderna varierat kring samma nivå som
för fullbordade brott, dock med stora variationer år från år. De genomsnittliga strafftiderna för
försök till narkotikabrott har varierat mellan 2,0 och 20,0 månaders fängelse. Observera dock
att genomsnitten för försök till narkotikabrott endast baseras på 29 domar under hela perioden, vilket är en anledning till att de genomsnittliga tiderna varierar så pass kraftigt mellan
olika år. Se figur 41. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 32 och
329 procent av strafftiderna för fullbordade brott.
Figur 41. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordat narkotikabrott (n=3 907), försök till narkotikabrott
(n=29), samt genomsnittlig strafftid för narkotikabrott redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med narkotikabrott som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade narkotikabrott har sjunkit något under perioden från 2005 och framåt, framför allt från 2011. Minskningen från år 2011 hänger samman
med en ny praxis för påföljdsbestämningen vid narkotikabrott. Fram till våren 2011 styrdes
påföljdsbestämningen i narkotikamål till stor del endast av mängden narkotika och typen av
preparat i det aktuella fallet, medan andra omständigheter hade liten påverkan på straffmätningen. Dessutom användes i hög grad den övre delen av straffskalan, till skillnad från vid de
flesta andra brottstyper. Detta förändrades dock i och med ett avgörande från Högsta domstolen (HD) år 2011 (NJA 2011 s. 357). HD slog i och med denna dom, och ett antal påföljande
domar fast (se t.ex. Nilsson Hjort 2012 och Borgeke 2013) att påföljdsbestämningen vid narkotikabrott i högre grad skulle likna straffmätningen vid andra brott, och att sammanhanget
och omständigheterna i övrigt skulle tillmätas större betydelse än tidigare. Exempelvis skulle
domstolen i högre grad väga in brottslighetens omfattning, grad av organisering och marknadsföring, vinsten, hur länge verksamheten pågått, sambandet med eget missbruk och insikt om
organisationen. Den övre delen av straffskalan skulle fortsättningsvis reserveras för de grövsta
fallen där brottsligheten varit organiserad. Nya farlighetsbedömningar gjordes också för vissa
syntetiska preparat, vilket lett till att det krävs en större mängd narkotika för att nå upp till en
viss rubricering, exempelvis grovt brott. Sammantaget har detta lett till att straffvärdet för narkotikabrott har sänkts och att fängelsestraffen för narkotikabrott har blivit kortare sedan år
2011 (Brå 2013a; Borgeke 2013; Nilsson Hjort 2014).
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Genomsnittliga strafftider för fullbordade narkotikabrott av normalgraden i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade narkotikabrott har legat något högre än de som
redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med narkotikabrott som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling,
anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), fram till 2007. Därefter följer de fullbordade
brotten kriminalstatistiken väl både vad gäller nivå och utveckling. Se figur 41.45
I princip samtliga fängelsedomar med narkotikabrott utgörs av fullbordade brott, och andra
kategorier är mycket små. Kriminalstatistikens redovisning omfattar därmed i princip bara
fullbordade brott. Strafftiderna för försök till narkotikabrott ligger å sin sida också på omkring
samma nivåer som för fullbordade brott.
Andra brott i lagföringen som ingår i kriminalstatistikens redovisning eller andra omständigheter tycks inte heller påverka genomsnittet i någon hög grad. Det genomsnittliga antalet brott
i samtliga fängelsedomar med narkotikabrott av normalgraden var 4,7 brott per dom (under
perioden 2000–2013). Genomsnittet ökade under perioden fram till 2007 för att därefter
minska. Det följer därmed inte utvecklingen för de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (se figur 41). Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har
betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats
över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
Vid narkotikabrott av normalgraden kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i
kriminalstatistikens sammantagna mått väl stämmer överens med den strafftid som ett fullbordat brott ger, då man endast ser till domar med bara detta brott. Vill man veta vad ett fullbordat narkotikabrott av normalgraden ger för genomsnittlig strafftid kan alltså kriminalstatistikens redovisning ge en god bild av detta.
Sammanfattande tabell
Tabell 15. Sammanfattande tabell för narkotikabrott av normalgraden.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

3 974
(24 %)

Andel försöksbrott

<1 %

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

5,0 månader

Försök

10,0 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger ungefär samma strafftid:
32–329 % av strafftiden för fullbordade brott

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat narkotikabrott av normalgraden ger i genomsnitt
omkring samma strafftid som kriminalstatistikens sammantagna
mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-
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Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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Grovt narkotikabrott
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2000–2013 fattades totalt 4 566 lagföringsbeslut46 där grovt narkotikabrott
var huvudbrott. 4 466 av dessa, 98 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grovt narkotikabrott var det enda
brottet i domen, vilket var 1 413 domar. Dessa utgör därmed 32 procent av alla fängelsedomar
där grovt narkotikabrott var huvudbrott.
Figur 42. Antal fängelsedomar för grovt narkotikabrott med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal
lagföringar för grovt narkotikabrott med andra påföljder än fängelse. 2000–2013. N=4 566.
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Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grovt
narkotikabrott var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten
94 procent och försöksbrotten 3 procent. Det är alltså en stor majoritet av domarna som avser
fullbordade brott.
Figur 43. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för grovt narkotikabrott
med endast ett brott. 2000–2013. N=1 413.
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Andelen fullbordade grova narkotikabrott är något högre bland de domar som bara har ett
brott (94 procent), än bland samtliga fängelsedomar med grovt narkotikabrott som huvudbrott
(93 procent). Andelen försöksbrott är därmed något lägre i det urval för vilket de genomsnittliga strafftiderna beräknas. Det är dock en liten andel försöksbrott i båda kategorierna, 3 procent. Se tabell 34 i bilaga 1. Att försöksbrotten är så få hänger samman med att grova narkotikabrott precis som narkotikabrott av normalgraden är så kallade spaningsbrott, där inflödet av
ärenden i rättssystemet till största delen är en effekt av polisens insatser.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova narkotikabrott har varierat mellan 42,9
och 59,7 månaders fängelse. Försöksbrotten är som sagt mycket få i förhållande till samtliga
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Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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grova narkotikabrott, men för de 36 domar som finns under perioden, har strafftiderna varierat mellan 28,5 och 81,0 månader i genomsnitt. De flesta år under perioden har försöksbrotten
en kortare genomsnittlig strafftid än fullbordade brott. Att de genomsnittliga strafftiderna varierar så pass kraftigt mellan olika år för försök till grovt narkotikabrott hänger samman med att
genomsnittet endast baseras på 36 domar. Se figur 44. Strafftiderna vid försöksbrott har under
perioden legat på mellan 53 och 168 procent av strafftiderna för fullbordade brott.
Figur 44. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordat grovt narkotikabrott (n=1 332), försök till grovt narkotikabrott (n=36), samt genomsnittlig strafftid för grovt narkotikabrott redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar
med grovt narkotikabrott som huvudbrott). 2000–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordade grova narkotikabrott ökade något under perioden fram till 2007. Därefter har tiderna minskat. Till skillnad från narkotikabrott av normalgraden ser man åren 2012 och 2013 en utplaning av denna minskning vid fullbordade grova
narkotikabrott. Detta trots den praxisändring vid påföljdsbestämningen för narkotikabrott
som genomfördes 2011 och som beskrivits ovan.
Genomsnittliga strafftider för fullbordat grovt narkotikabrott i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

I relation till de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas
för alla lagföringar med grova narkotikabrott som huvudbrott sammantaget för fullbordade
brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), följer
utvecklingen av de fullbordade brotten dessa strafftider relativt väl under hela perioden.47 De
senaste åren har strafftiderna för fullbordade grova narkotikabrott också legat något lägre än
de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken.
Precis som vid narkotikabrott av normalgraden utgör försöksbrotten en mycket liten andel av
alla domar. Kriminalstatistikens redovisning omfattar därmed till allra största delen bara fullbordade brott, och försöksbrottens något kortare strafftider får liten effekt för genomsnittet.
Andra brott i lagföringen som ingår i kriminalstatistikens redovisning eller andra omständigheter tycks inte heller påverka genomsnittet i någon hög grad. Det genomsnittliga antalet brott
i samtliga fängelsedomar med grovt narkotikabrott var 3,1 brott per dom (under perioden
2000–2013). Genomsnittet ökade under perioden fram till 2007 för att därefter minska. Det
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Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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följer därmed i viss utsträckning utvecklingen för de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (se figur 44). Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet har
betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att även detta kan ha förändrats
över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
För grovt narkotikabrott kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått relativt väl överensstämmer med den strafftid som ett fullbordat
grovt narkotikabrott ger, då man endast ser till domar med bara detta brott. Vill man veta vad
ett fullbordat grovt narkotikabrott av normalgraden ger för genomsnittlig strafftid kan alltså
kriminalstatistikens redovisning ge en relativt god bild av detta.
Sammanfattande tabell
Tabell 16. Sammanfattande tabell för grovt narkotikabrott.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2000–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

1 413
(32 %)

Andel försöksbrott

3%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

45,0 månader

Försök

38,4 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Försök ger i huvudsak kortare strafftid:
53–168 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordat grovt narkotikabrott av ger i genomsnitt omkring
samma strafftid som kriminalstatistikens sammantagna mått
redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-
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Narkotikasmuggling
Den 1 januari 2001 trädde en ny smugglingslagstiftning i kraft. I den lagstiftning som fanns
dessförinnan kunde inte narkotikasmuggling särskiljas från andra smugglingsbrott i lagföringsregistret eftersom de låg under samma lagrum. Därför har analysen här begränsats till perioden
2001–2013, eftersom det då är möjligt att särskilja smuggling av narkotika i statistiken.
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2001–2013 fattades totalt 3 487 lagföringsbeslut48 där narkotikasmuggling av
normalgraden var huvudbrott. 2 086 av dessa, 60 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där narkotikasmuggling
av normalgraden var det enda brottet i domen, vilket var 1 596 domar. Dessa utgör därmed 77
procent av alla fängelsedomar där narkotikasmuggling av normalgraden var huvudbrott.
Figur 45. Antal fängelsedomar för narkotikasmuggling av normalgraden med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt antal lagföringar för narkotikasmuggling av normalgraden med andra påföljder än fängelse. 2001–2013.
N=3 487.
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Lagföringar med andra påföljder

490

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där narkotikasmuggling av normalgraden var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten 98 procent och försöksbrotten 2 procent. Det är alltså en överväldigande majoritet av domarna som avser fullbordade brott.
Figur 46. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för narkotikasmuggling av
normalgraden med endast ett brott. 2001–2013. N=1 596.
29
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Fullbordade
Försök
Andra kategorier

1556

Andelen fullbordad narkotikasmuggling respektive försök till narkotikasmuggling är mycket
lika för samtliga fängelsedomar med narkotikasmuggling som huvudbrott som för domarna
med endast ett brott. Det är också en överväldigande majoritet av domarna som avser fullbordade brott. 96 respektive 98 procent av domarna utgjordes av fullbordad narkotikasmuggling.

48

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Försöksbrotten utgjorde endast 3 respektive 2 procent. Se tabell 35 i bilaga 1. Att fängelsedomarna till så stor del består av fullbordade brott är en naturlig följd av att narkotikasmuggling
är ett så kallat spaningsbrott, där inflödet av ärenden i rättssystemet till största delen är en effekt av tullens och polisens insatser.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad narkotikasmuggling har varierat mellan 5,8 och
12,0 månader. Försöksbrotten har de flesta år lett till genomsnittligt kortare strafftid, men fyra
år ligger strafftiden högre än för fullbordade brott. De genomsnittliga strafftiderna för försök
till narkotikasmuggling har varierat mellan 2,0 och 12,0 månaders fängelse. Observera dock
att genomsnitten för försök till narkotikasmuggling endast baseras på 29 domar under hela
perioden. Det är en anledning till att de genomsnittliga tiderna varierar så pass kraftigt mellan
olika år. Se figur 47. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 19 och
190 procent av strafftiderna för fullbordade brott.
Figur 47. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad narkotikasmuggling (n=1 556), försök till narkotikasmuggling (n=29), samt genomsnittlig strafftid för narkotikasmuggling redovisad i kriminalstatistiken (samtliga lagföringar med narkotikasmuggling som huvudbrott). 2001–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad narkotikasmuggling har sjunkit under perioden.
Genomsnittliga strafftider för fullbordad narkotikasmuggling av normalgraden i relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad narkotikasmuggling följer mycket väl de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för alla lagföringar med narkotikasmuggling som huvudbrott sammantaget för fullbordade brott, försök,
förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), både avseende nivå
och utveckling. Se figur 47.49
Det är ju som tidigare nämnts så att en stor del, 77 procent av alla domar med narkotikasmuggling som huvudbrott, innehåller endast detta brott, varför domar med annan brottslighet
inte får samma genomslag på genomsnittstiderna. Andra brott i lagföringen som ingår i kriminalstatistikens redovisning eller andra omständigheter tycks alltså inte dra upp genomsnittet.
Det genomsnittliga antalet brott i samtliga fängelsedomar med narkotikasmuggling av normalgraden var 1,7 brott per dom (under perioden 2001–2013). Genomsnittet varierar mellan olika
år under perioden, men har varierat kring en stabil nivå. Möjligen kan en ökning ses under
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Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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periodens sista år. Utvecklingen följer därmed inte den för de genomsnittliga strafftiderna i
kriminalstatistiken (se figur 47). Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring
brottet har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att detta kan ha förändrats över tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för denna kortanalys.
För narkotikasmuggling av normalgraden kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått väl stämmer överens med den strafftid som ett
fullbordat narkotikasmugglingsbrott ger, då man endast ser till domar med bara detta brott.
Vill man veta vad fullbordad narkotikasmuggling av normalgraden ger för genomsnittlig strafftid kan alltså kriminalstatistikens redovisning ge en god bild av detta.
Sammanfattande tabell
Tabell 17. Sammanfattande tabell för narkotikasmuggling av normalgraden.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2001–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

1 596
(77 %)

Andel försöksbrott

2%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

5,8 månader

Försök

- (ingen dom med försök)

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök
Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Stor variation men försök ger i huvudsak kortare strafftid (dock
få försöksdomar):
19–190 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad narkotikasmuggling av normalgraden ger i
genomsnitt omkring samma strafftid som kriminalstatistikens
sammantagna mått redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-

Grov narkotikasmuggling
Analysens urval av domar i förhållande till samtliga lagförda och fängelsedömda

Under perioden 2001–2013 fattades totalt 1 363 lagföringsbeslut50 där grov narkotikasmuggling var huvudbrott. 1 361 av dessa, nästan 100 procent, utgjordes av domar med ett fängelsestraff. I analysen beräknas strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov narkotikasmuggling var det enda brottet i domen, vilket var 890 domar. Dessa utgör därmed 65 procent av alla
fängelsedomar där grov narkotikasmuggling var huvudbrott.

50

Uppgift från den officiella kriminalstatistiken.
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Figur 48. Antal fängelsedomar för grov narkotikasmuggling med endast ett brott respektive med bibrottslighet, samt
antal lagföringar för grov narkotikasmuggling med andra påföljder än fängelse. 2001–2013. N=1 361.
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Lagföringar med andra påföljder

Andelen fullbordade brott respektive försöksbrott

I analysen beräknas som tidigare nämnts strafftiderna bara för de fängelsedomar där grov narkotikasmuggling var det enda brottet i domen. Bland dessa domar utgör de fullbordade brotten
98 procent och försöksbrotten 2 procent. Det är alltså en överväldigande majoritet av domarna
som avser fullbordade brott.
Figur 49. Antal fullbordade brott, försök till brott samt andra kategorier bland fängelsedomar för grov narkotikasmuggling med endast ett brott. 2001–2013. N=890.
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Andelen fullbordade brott är något lägre för samtliga fängelsedomar med grov narkotikasmuggling som huvudbrott (94 procent) än för domarna med endast ett brott (98 procent).
Andelen försöksbrott är mycket liten, 4 respektive 2 procent. Se tabell 36 i bilaga 1. Precis som
vid narkotikasmuggling av normalgraden är detta en naturlig följd av att narkotikasmuggling
är ett så kallat spaningsbrott, där inflödet av ärenden i rättssystemet till största delen är en effekt av tullens och polisens insatser.
Genomsnittliga strafftider för fullbordade respektive försöksbrott

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov narkotikasmuggling ligger avsevärt högre
än för narkotikasmuggling av normalgraden. De har varierat mellan 43,2 och 83,6 månader
under perioden. Under perioden är det endast 15 domar som avser försök till grov narkotikasmuggling, vilket är en anledning till att de genomsnittliga tiderna varierar så pass kraftigt mellan olika år. De genomsnittliga strafftiderna för försöksbrotten har legat både högre och lägre
än dem för fullbordade brott och har varierat mellan 36 och 120 månaders fängelse. Se figur
50. Strafftiderna vid försöksbrott har under perioden legat på mellan 57 och 158 procent av
strafftiderna för fullbordade brott.
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Figur 50. Genomsnittlig strafftid i antal månader för fullbordad grov narkotikasmuggling (n=868), försök till grov narkotikasmuggling (n=15), samt genomsnittlig strafftid för grov narkotikasmuggling redovisad i kriminalstatistiken (samtliga
lagföringar med grov narkotikasmuggling som huvudbrott). 2001–2013.
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De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov narkotikasmuggling har sjunkit från 2008
och framåt.
Genomsnittliga strafftider för fullbordad grov narkotikasmuggling i relation till kriminalstatistikens
sammantagna mått

De genomsnittliga strafftiderna för fullbordad grov narkotikasmuggling följer mycket väl de
genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken (där strafftiderna redovisas för
alla lagföringar med grov narkotikasmuggling som huvudbrott sammantaget för fullbordade
brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp, inklusive bibrottslighet), både
avseende nivå och utveckling. Se figur 50.51
Precis som vid narkotikasmuggling av normalgraden är det en stor del, 65 procent, av alla
domar med grov narkotikasmuggling som huvudbrott som innehåller endast detta brott, varför
domar med annan brottslighet inte får samma genomslag på genomsnittstiderna i kriminalstatistiken. Andra brott i lagföringen som ingår i kriminalstatistikens redovisning eller andra omständigheter tycks alltså inte dra upp genomsnittet. Det genomsnittliga antalet brott i samtliga
fängelsedomar med grov narkotikasmuggling var 1,8 brott per dom (under perioden 2001–
2013). Genomsnittet varierar mellan olika år under perioden, men har i viss mån ökat under
perioden. Utvecklingen följer därmed inte helt den för de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (se figur 50). Det är dock viktigt att poängtera att även typ och allvarlighetsgrad i
bibrottsligheten, samt de dömdas tidigare belastning och andra omständigheter kring brottet
har betydelse för straffvärdet och den utdömda strafftiden, och att detta kan ha förändrats över
tid. Dessa aspekter har inte varit möjliga att undersöka inom ramen för den här kortanalysen.
För grov narkotikasmuggling kan alltså konstateras att de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått väl stämmer överens med den strafftid som ett fullbordat
grovt narkotikasmugglingsbrott ger, då man endast ser till domar med bara detta brott. Vill
man veta vad fullbordad grov narkotikasmuggling ger för genomsnittlig strafftid kan alltså
kriminalstatistikens redovisning ge en god bild av detta.
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Trenden ser också likartad ut för de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och för fullbordade brott med endast ett brott i domen.
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Sammanfattande tabell
Tabell 18. Sammanfattande tabell för grov narkotikasmuggling.
Antal fängelsedomar med ett brott, 2001–2013
(Andel av samtliga fängelsedomar)

890
(65 %)

Andel försöksbrott

2%

Genomsnittlig strafftid,
medelvärde år 2013

Fullbordade

45,7 månader

Försök

72 månader

Fullbordade
Genomsnittlig strafftid, trend
Försök

Relation strafftid för fullbordade vs. försök

Stor variation men försök ger i huvudsak kortare strafftid (dock
få försöksdomar):
57–158 % av strafftiden för fullbordade brott.

Relation till kriminalstatistikens sammantagna mått

Fullbordad grov narkotikasmuggling ger i genomsnitt omkring
samma strafftid som kriminalstatistikens sammantagna mått
redovisar.

Förmodad huvudorsak till skillnaden mot kriminalstatistiken

-
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Sammanfattande diskussion och slutsatser
Som konstaterats i utgångspunkterna för analysen redovisas genomsnittliga strafftider för brott
i den officiella kriminalstatistiken, vilket gör det möjligt att följa hur utdömda strafftider ser ut
för olika brott och över tid. Att kunna belysa utvecklingen av olika påföljder och vilka straff
som utdöms för olika brott är ett viktigt användningsområde för statistiken, och en viktig
aspekt för att uppnå ett föreutsebart och proportionerligt rättssystem.
I den officiella kriminalstatistiken saknas dock i dagsläget möjlighet att redovisa olika brottsformer separat, och strafftiderna redovisas därför sammantaget för fullbordade brott, försök,
förberedelse/stämpling och anstiftan/medhjälp till brott, samt inklusive bibrottslighet i domen.
Det gör att det utifrån kriminalstatistiken inte på något enkelt sätt är möjligt att särskilja vad
ett fullbordat brott av en viss typ ger för strafftid, och inte heller hur mycket det skiljer sig åt i
utdömd strafftid mellan fullbordade och försök till brott för respektive brottstyp.
Genom att på manuell väg dels särskilja fullbordade brott från andra brottsformer, dels utesluta domar med bibrottslighet, har därför denna kortanalys möjliggjort en kartläggning av
vilka strafftider som dömts ut för nio utvalda brottstyper, att se i vilken mån fullbordade och
försöksbrott skiljer sig åt i genomsnittlig strafftid för ett visst brott samt att se hur väl de genomsnittliga strafftiderna i kriminalstatistiken (där fullbordade brott redovisas sammantaget
med övriga brottsformer och bibrottslighet) överensstämmer med vilket straff just ett fullbordat brott av en viss typ ger.
Nedan sammanfattas de centrala slutsatserna av denna kartläggning.

Relationen i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade och försök till brott
En av kortanalysens frågor handlar därför om att kartlägga i vilken mån de genomsnittliga
strafftiderna skiljer sig åt mellan fullbordade brott och försöksbrott i de utvalda brottskategorierna. Analysen visar att mönstret skiljer sig åt mellan de utvalda brottstyperna och att de kan
grupperas på följande sätt.
1. Väsentligt kortare genomsnittliga strafftider för försöksbrott
För brottskategorierna i denna grupp gäller att skillnaden i genomsnittlig strafftid är
stor mellan fullbordade brott och försöksbrott under hela den period som studerats. De
brott som kan placeras i denna grupp är mord, dråp, misshandel av normalgraden, grov
misshandel, våldtäkt av ”normalgraden”, grov stöld samt rån av normalgraden. Straff-
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tiderna för försöksbrott bland dessa kategorier varierar från omkring en tredjedel till
som mest omkring 80 procent av strafftiderna för fullbordade brott.52
2. I huvudsak kortare genomsnittliga strafftider för försöksbrott
För brottskategorierna i denna grupp gäller att de genomsnittliga strafftiderna för försöksbrott varierar relativt kraftigt under olika år, men ändå i huvudsak ligger lägre än
för fullbordade brott. Här kan grovt rån, bedrägeri av normalgraden, grovt bedrägeri,
grovt narkotikabrott, narkotikasmuggling av normalgraden samt grov narkotikasmuggling placeras. De genomsnittliga strafftiderna för försöksbrott varierar bland dessa kategorier mellan som minst en femtedel och som mest nästan det dubbla jämfört med
strafftiden för fullbordade brott. För flera av brottskategorierna gäller att antalet domar med försöksbrott är få i relation till fullbordade brott, varför genomsnittstiderna
påverkas i högre grad av enskilda fall.
3. Ungefär samma strafftid för försöksbrott och fullbordade brott
Det finns två brottskategorier bland dem som studerats som kan placeras i en egen
grupp. De kännetecknas av att försöksbrott ger omkring samma genomsnittliga strafftid som fullbordade brott. Det gäller stöld av normalgraden och narkotikabrott av
normalgraden. För narkotikabrott varierar visserligen de genomsnittliga strafftiderna
för försök kraftigt mellan olika år, då det endast finns ett fåtal domar med försök och
dessa är en mycket liten andel av narkotikadomarna, och utgör 32–329 % av strafftiderna för fullbordade brott. Vid stöld av normalgraden är antalet och andelen försöksbrott större och genomsnittstiderna varierar inte heller så kraftigt (71–123 % av strafftiderna för fullbordade brott).

Större skillnad i strafftid mellan fullbordade och försök vid allvarligare brott
Relationen i genomsnittlig strafftid mellan försöksbrott och fullbordade brott tycks i viss mån
hänga samman med brottets allvarlighetsgrad. Skillnaden i strafftid är större för allvarligare
typer av brott. För mord, dråp, misshandel och våldtäkt ger försök till brott genomgående kortare genomsnittlig strafftid än fullbordade brott, både vid brott av normalgraden och vid grova
brott. Även rån och bedrägeri kan placeras i denna kategori, med reservationen att det är mer
variation i strafftiderna vid grova försök till rån och bedrägeri och att det vid grova brott är
mindre skillnad mellan försök och fullbordade brott än gällande de övriga brottstyperna.
För stöld och narkotikabrott tycks gälla att i det mer lindriga spektret – här mätt som brott
av normalgraden – ger inte det faktum att det är ett försöksbrott utslag för straffets längd, utan
de genomsnittliga strafftiderna för försöksbrott och fullbordade brott är ungefär desamma vid
brott av normalgraden. Vid grövre former av samma brott ser man däremot samma mönster
som för brotten som nämndes ovan, där försök ger en väsentligt kortare genomsnittlig strafftid
än fullbordade brott.

Relationen mellan strafftider vid fullbordade brott och i
kriminalstatistiken
Kortanalysens övriga frågor handlar om att kartlägga hur stor andel inom respektive brottstyp
som utgörs av fullbordade brott respektive försöksbrott, hur strafftiderna för fullbordade brott
förhåller sig till de strafftider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått och vad
en eventuell skillnad huvudsakligen kan bero på.
För det första kan konstateras att andelen fullbordade brott respektive försök till brott skiljer
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Undantaget ett enskilt år för rån av normalgraden då den genomsnittliga strafftiden för försöksbrott utgjorde 110 % av strafftiden för
fullbordade brott.
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sig mycket mellan de brottstyper som studerats. Som minst är andelen försöksbrott mindre än
en procent (för misshandel av normalgraden och narkotikabrott av normalgraden) och som
mest 65 procent (för dråp).
Andelen försöksbrott bland domarna får betydelse för hur strafftiderna för fullbordade brott
förhåller sig till de tider som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått. För de brottstyper där andelen försöksbrott är stor, och skillnaden i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade och försöksbrott dessutom är stor, får detta genomslag på de strafftider som redovisas i
kriminalstatistiken genom att försöksbrotten drar ner genomsnittet. För de brottstyper där andelen försöksbrott är liten, får dessa inte samma genomslag även om de ger en kortare strafftid.
I stället får andra faktorer, som bibrottslighet och andra omständigheter kring brottet och den
dömde, genomslag för relationen i genomsnittlig strafftid mellan kriminalstatistiken och fullbordade brott där endast domar med ett brott studeras.
När det gäller relationen mellan de genomsnittliga strafftiderna för fullbordade brott som
konstaterats i denna kortanalys – där domar med endast detta brott studerats – och de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken – där strafftiderna redovisas sammantaget för fullbordade brott, försök, förberedelse, stämpling, anstiftan och medhjälp till brott för
alla fängelsedomar med ett visst huvudbrott, inklusive bibrottslighet – kan tre huvudsakliga
utfall konstateras:
a. Fullbordade brott ger längre strafftid än kriminalstatistiken visar
För det första finns det en grupp av brottstyper där de genomsnittliga strafftider som
redovisas i kriminalstatistiken är kortare än de strafftider för fullbordade brott som
framträder då analysen renodlas till de fall där detta brott var det enda i lagföringen.
Det gäller brottskategorierna mord och dråp. Detta innebär att ett fullbordat mord eller
dråp i genomsnitt leder till ett längre straff än det som kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
För mord och dråp är skillnaden i genomsnittlig strafftid stor mellan fullbordade
brott och försök till brott, samtidigt som samtliga fängelsedomar utgörs av en stor andel försöksbrott. Det gör att dessa drar ner genomsnittet som redovisas i kriminalstatistiken.
Det är också en förhållandevis stor andel lagföringar med mord och dråp som endast
innehåller detta brott (och ingen annan ytterligare brottsrubricering), 38 respektive 50
procent. Det gör att det i relation till andra brottstyper i kortanalysen är en mycket
mindre del av fängelsedomarna som innehåller annan brottslighet och som därmed kan
medverka till att det samlade straffvärdet i lagföringen ökar och i sin tur ger en längre
strafftid. Det är också rimligt att anta att mord och dråp i sig är så pass grova brott att
eventuell annan brottslighet i lagföringen inte får så stor påverkan på den samlade
strafftiden.
Sammanfattningsvis bör man vid redovisning och beräkningar utifrån kriminalstatistiken av strafftider vid mord och dråp ta detta i beaktande. Strafftiderna vid fullbordade mord och dråp är alltså i genomsnitt längre än de tider som kriminalstatistiken
redovisar.
b. Fullbordade brott ger kortare strafftid än kriminalstatistiken visar
För det andra finns en grupp av brottstyper där de genomsnittliga strafftider som redovisas i kriminalstatistiken är längre än de strafftider för fullbordade brott som framträder då analysen renodlas till de fall där detta brott var det enda i lagföringen. Det gäller
misshandel, våldtäkt, stöld och i viss mån rån av normalgraden. Detta innebär att ett
fullbordat brott i dessa kategorier i genomsnitt leder till ett kortare straff än det som
kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar.
Även om skillnaden i strafftid mellan försök och fullbordade brott kan vara stor vid
dessa brott, är andelen domar med försök till brott väsentligt mindre än vid mord och
dråp, och får därigenom mindre genomslag på genomsnittet.
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Det är också vid flera av dessa kategorier en mindre andel (mellan 19 och 41 procent)
av samtliga fängelsedomar som endast innehåller ett brott. Det finns därmed fler domar
som innehåller annan brottslighet än vid mord och dråp, som kan inverka på medelvärdet då det samlade straffvärdet i dessa fall blir högre.
Sammanfattningsvis bör man vid redovisningar och beräkningar utifrån kriminalstatistiken av strafftider vid misshandel, våldtäkt, stöld och i viss mån rån av normalgraden ta dessa förhållanden i beaktande. Strafftiderna vid fullbordade brott i dessa kategorier är alltså i genomsnitt kortare än de tider som kriminalstatistikens sammantagna
mått redovisar.
c. Strafftiderna i kriminalstatistiken stämmer väl överens med fullbordade brott
För det tredje finns en grupp brottstyper där de strafftider som redovisas i kriminalstatistiken kan sägas i huvudsak stämma någorlunda väl överens med den strafftid som ett
fullbordat brott i respektive kategori genererar, då man endast ser till domar med bara
detta brott. Det gäller grovt rån, synnerligen grov misshandel, bedrägerier, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Det innebär att den genomsnittliga strafftid som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått sett över tid är ungefär densamma
som för fullbordade brott där detta är det enda brottet i domen.
Skillnaden i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade brott och försöksbrott är inte
lika stor som vid övriga brottskategorier i kortanalysen, även om det vid vissa kategorier fortfarande finns en skillnad. Andelen domar med försök till brott är i de flesta fall
också mycket liten (med undantag för grovt rån). Det innebär att försöksbrotten inte
får någon stor inverkan på de genomsnittliga tider som redovisas i kriminalstatistiken,
och strafftiderna där kan till största delen sägas spegla just fullbordade brott.
Andelen domar med endast ett brott varierar mellan kategorierna med detta utfall,
mellan 18 och 77 procent. Det varierar alltså kraftigt i vilken mån annan brottslighet
kan tänkas inverka på det samlade straffvärdet och därmed på strafftiderna i kriminalstatistiken. Vad som kan konstateras är att det inte tycks inverka i någon stor grad. Vid
grova brott kan man tänka sig att det samlade straffvärdet inte påverkar strafftiden så
mycket om huvudbrottet är ett grovt brott och annan brottlighet i domen är relativt
lindrig. Det hänger ju inte bara samman med hur många andra brott som finns i lagföringen, utan också vilken typ av brott. Det är inte orimligt att tänka sig att vissa huvudbrott tenderar att kombineras med antingen relativt lindrig annan brottslighet och i
andra fall grov.
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid grovt rån, synnerligen grov misshandel,
bedrägerier, narkotikabrott och narkotikasmuggling kan de genomsnittliga strafftider
som redovisas i kriminalstatistikens sammantagna mått sägas någorlunda väl motsvara
de strafftider som ett fullbordat brott i respektive kategori genererar.
Det kan alltså konstateras att vid en rad brottstyper skiljer sig kriminalstatistikens sammantagna mått över utdömda strafftider från de strafftider som framkommer då analysen renodlas
till domar med fullbordade brott med endast detta huvudbrott och exklusive bibrottslighet. För
vissa brott är strafftiderna längre för fullbordade brott än de som kriminalstatistikens sammantagna mått redovisar, och för andra kortare. Den sammantagna redovisningen som kriminalstatistiken i dag är uppbyggd utifrån innebär därmed att statistikens användning som ett mått
på straffmätningen vid olika brott blir relativt grov. Att det förhåller sig så är förvisso inte någon ny kunskap, och är en följd av att förutsättningarna för en annan redovisning hittills saknats. Däremot bekräftar analysen detta faktum och har närmare kunnat visa på hur dessa förhållanden ser ut för olika brottstyper. På några års sikt kommer dock förutsättningarna för en
särredovisning av olika brottsformer att förändras, i och med det utvecklingsarbete som pågår
inom samordningen för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF). När den andra etappen
av RIF har avslutats ska Brå enligt den nuvarande planen få tillgång till lagrumsuppgifter från
domstolarna i ett nytt format som på ett enkelt och tillförlitligt sätt möjliggör att särskilja full-
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bordade brott i statistiken. Att utveckla kriminalstatistiken på denna punkt kommer således att
vara ett angeläget utvecklingsområde för Brå inom en inte alltför avlägsen framtid, vilket denna
kortanalys också visat på behovet av.
De huvudsakliga resultaten för de nio brottstyper som kartlagts sammanfattas slutligen i tabell
19 nedan.

Sammanfattande tabell för alla utvalda brottstyper
Tabell 19. Antal domar med endast ett brott, varav andel fullbordade brott och andel försök till brott, relationen i genomsnittlig strafftid mellan fullbordade och försöksbrott, samt relationen mellan genomsnittlig strafftid för fullbordade
brott i domar med endast ett brott och genomsnittlig strafftid redovisad i kriminalstatistiken (för samtliga fängelsedomar
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sammantaget). 2000–2013.
Antal
domar

Andel
fullbordade, %

Andel
försök, %

Mord

343

54

41

Dråp

235

34

65

Normal

6 323

99

<1

Grov

2 251

96

3

17

100

-

1 061

89

11

93

94

*

Normal

5 512

90

9

Grov

1 437

79

17

Normal

1 581

80

12

Grovt

231

62

10

Normal

253

85

12

Grovt

415

79

8

3 974

98

<1

Misshandel

Synn. grov
Normal
Våldtäkt
Grov

Stöld

Rån

Bedrägeri

Narkotikabrott

Narkotikasmuggling

Normal
Grovt

1 413

94

3

Normal

1 596

98

2

890

98

2

Grovt

Relation strafftid för
fullbordade vs. försök
Försök: väsentligt
kortare strafftid
Försök: väsentligt
kortare strafftid
Försök: väsentligt
kortare strafftid
Försök: väsentligt
kortare strafftid
Försök: väsentligt
kortare strafftid
Försök: kortare strafftid,
men endast <4 fall
Samma strafftid
Försök väsentligt
kortare strafftid
Försök: väsentligt
kortare strafftid
Försök: i huvudsak
kortare strafftid
Försök: i huvudsak
kortare strafftid
Försök: i huvudsak
kortare strafftid
Ungefär samma strafftid
Försök: i huvudsak
kortare strafftid
Försök: i huvudsak
kortare strafftid
Försök: i huvudsak
kortare strafftid

Relation strafftid för fullbordade med
endast ett brott vs. kriminalstat.
Fullbordat mord ger längre straff än
kriminalstatistikens redovisning
Fullbordat dråp ger längre straff än
kriminalstatistikens redovisning
Fullbordad misshandel ger kortare straff
än kriminalstatistikens redovisning
Fullbordad grov misshandel ger något
kortare straff än kriminalstatistikens
redovisning
Ungefär samma nivå, men stor årlig
variation
Fullbordad våldtäkt ger kortare straff än
kriminalstatistikens redovisning
Fullbordad grov våldtäkt ger kortare straff
än kriminalstatistikens redovisning
Fullbordad stöld ger kortare straff än
kriminalstatistikens redovisning
Fullbordad grov stöld ger kortare straff än
kriminalstatistikens redovisning
Fullbordat rån ger något kortare straff än
kriminalstatistikens redovisning
Ungefär samma nivå, men stor årlig
variation
Ungefär samma nivå, men viss årlig
variation
Samma nivå
Samma nivå
I princip samma nivå
Samma nivå
Samma nivå

* Redovisas inte då antalet domar är <4
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Narkotikasmuggling avser 2001–2013.
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Bilaga 1. Tabeller
Brott mot person
Mord
Tabell 20. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med mord som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (mord). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <23.

Fängelsedomar med mord
som huvudbrott
Antal
Procent
897
100
341
38,0
480
53,5
**
**
54
6,0
*
*

Fängelsedomar med endast ett
brott (mord)
Antal
Procent
343
100
184
53,6
139
40,5
*
*
18
5,2
*
*

Dråp
Tabell 21. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med dråp som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (dråp). 2000–2013.
Fängelsedomar med dråp som
huvudbrott
Antal
Procent
Totalt
469
100
Varav:
Fullbordade
133
28,4
Försök
331
70,6
Förberedelse/stämpling
*
*
Anstiftan/medhjälp
4
0,9
Övrigt
*
*
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
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Fängelsedomar med endast ett
brott (dråp)
Antal
Procent
235
100
80
34,0
152
64,7
*
*
*
*
0
0

Misshandel av normalgraden
Tabell 22. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med misshandel av normalgraden som
huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (misshandel av normalgraden). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.

Fängelsedomar med
misshandel som huvudbrott
Antal
Procent
17 234
100
16 981
98,5
205
1,2
4
0,0
44
0,3
0
0

Fängelsedomar med endast ett
brott (misshandel)
Antal
Procent
6 323
100
6 284
99,4
19
0,3
*
*
19
0,3
*
*

Grov misshandel
Tabell 23. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grov misshandel som huvudbrott och
fängelsedomar med endast ett brott (grov misshandel). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <59.
*** Antalet domar är <10.

Fängelsedomar med grov
misshandel som huvudbrott
Antal
Procent
7 219
100
6 471
89,6
610
8,4
**
**
79
1,1
*
*

Fängelsedomar med endast ett
brott (grov misshandel)
Antal
Procent
2 251
100
2 164
96,1
60
2,7
***
***
17
0,8
*
*

Synnerligen grov misshandel
Tabell 24. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med synnerligen grov misshandel som
huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (synnerligen grov misshandel). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.

Fängelsedomar med
synnerligen grov misshandel
som huvudbrott
Antal
Procent
45
100
43
95,6
0
0
0
0
*
*
*
*

Fängelsedomar med endast ett
brott (synnerligen grov
misshandel)
Antal
Procent
17
100
16
94,1
0
0
0
0
*
*
*
*
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Våldtäkt av ”normalgraden”
Tabell 25. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med våldtäkt/våldtäkt mot barn som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (våldtäkt/våldtäkt mot barn). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.

Fängelsedomar med våldtäkt
som huvudbrott
Antal
Procent
2 567
100
2 277
88,7
268
10,4
*
*
18
0,7
*
*

Fängelsedomar med endast ett
brott (våldtäkt)
Antal
Procent
1 061
100
943
88,9
111
10,5
*
*
6
0,6
*
*

Grov våldtäkt
Tabell 26. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn
som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (grov våldtäkt/grov våldtäkt mot barn). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
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Fängelsedomar med grov
våldtäkt som huvudbrott
Antal
Procent
347
100
334
96,3
4
1,2
0
0
9
2,6
0
0

Fängelsedomar med endast ett
brott (grov våldtäkt)
Antal
Procent
93
100
87
93,5
*
*
0
0
4
4,3
*
*

Förmögenhetsbrott
Stöld av normalgraden
Tabell 27. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med stöld som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (stöld). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <109.

Fängelsedomar med stöld
som huvudbrott
Antal
Procent
22 174
100
19 247
86,8
2 572
11,6
246
1,1
**
**
*
*

Fängelsedomar med endast ett
brott (stöld)
Antal
Procent
5 512
100
4 938
89,6
482
8,7
74
1,3
18
0,3
0
0

Grov stöld
Tabell 28. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grov stöld som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (grov stöld). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <27.

Fängelsedomar med grov
stöld som huvudbrott
Antal
Procent
7 392
100
6 087
82,3
1 099
14,9
98
1,3
104
1,4
4
0,1

Fängelsedomar med endast ett
brott (grov stöld)
Antal
Procent
1 437
100
1 136
79,1
241
16,8
**
**
33
2,3
*
*

Rån av normalgraden
Tabell 29. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med rån som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (rån). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt

Fängelsedomar med rån som
huvudbrott
Antal
Procent
5 896
100
4 731
80,2
780
13,2
168
2,8
190
3,2
27
0,5

Fängelsedomar med endast ett
brott (rån)
Antal
Procent
1 581
100
1 260
79,7
196
12,4
42
2,7
75
4,7
8
0,5
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Grovt rån
Tabell 30. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grovt rån som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (grovt rån). 2000–2013.
Fängelsedomar med grovt rån
som huvudbrott
Antal
Procent
Totalt
789
100
Varav:
Fullbordade
522
66,2
Försök
85
10,8
Förberedelse/stämpling
111
14,1
Anstiftan/medhjälp
60
7,6
Övrigt
11
1,4
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <29.

Fängelsedomar med endast ett
brott (grovt rån)
Antal
Procent
231
100
144
62,3
24
10,4
34
14,7
**
**
*
*

Bedrägeri av normalgraden
Tabell 31. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med bedrägeri som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (bedrägeri). 2000–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt
* Redovisas inte då antalet domar är <4.

Fängelsedomar med
bedrägeri som huvudbrott
Antal
Procent
1 410
100
1 138
80,7
227
16,1
8
0,6
29
2,1
8
0,6

Fängelsedomar med endast ett
brott (bedrägeri)
Antal
Procent
253
100
216
85,4
30
11,9
0
0
*
*
*
*

Grovt bedrägeri
Tabell 32. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grovt bedrägeri som huvudbrott och
fängelsedomar med endast ett brott (grovt bedrägeri). 2000–2013.

Totalt
Varav:

80

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt

Fängelsedomar med grovt
bedrägeri som huvudbrott
Antal
Procent
2 104
100
1 630
77,5
224
10,6
56
2,7
87
4,1
107
5,1

Fängelsedomar med endast ett
brott (grovt bedrägeri)
Antal
Procent
415
100
329
79,3
35
8,4
17
4,1
14
3,4
20
4,8

Narkotikabrottslighet
Narkotikabrott av normalgraden
Tabell 33. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med narkotikabrott som huvudbrott och
fängelsedomar med endast ett brott (narkotikabrott). 2000–2013.
Fängelsedomar med
narkotikabrott som huvudbrott
Antal
Procent
Totalt
16 861
100
Varav:
Fullbordade
16 622
98,6
Försök
121
0,7
Förberedelse/stämpling
26
0,2
Anstiftan/medhjälp
79
0,5
Övrigt
13
0,1
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <12.

Fängelsedomar med endast ett
brott (narkotikabrott)
Antal
Procent
3 974
100
3 907
98,3
29
0,7
*
*
26
0,7
**
**

Grovt narkotikabrott
Tabell 34. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grovt narkotikabrott som huvudbrott
och fängelsedomar med endast ett brott (grovt narkotikabrott). 2000–2013.
Fängelsedomar med grovt
narkotikabrott som huvudbrott
Antal
Procent
Totalt
4 466
100
Varav:
Fullbordade
4 134
92,6
Försök
148
3,3
Förberedelse/stämpling
40
0,9
Anstiftan/medhjälp
121
2,7
Övrigt
23
0,5
* Redovisas inte då antalet domar är <4.
** Antalet domar är <7.

Fängelsedomar med endast ett
brott (grovt narkotikabrott)
Antal
Procent
1 413
100
1 332
94,3
36
2,5
*
*
38
2,7
**
**

Narkotikasmuggling av normalgraden
Tabell 35. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med narkotikasmuggling som huvudbrott
och fängelsedomar med endast ett brott (narkotikasmuggling). 2001–2013.

Totalt
Varav:

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt

Fängelsedomar med
narkotikasmuggling som
huvudbrott
Antal
Procent
2 086
100
2 007
96,2
60
2,9
0
0
19
0,9
0
0

Fängelsedomar med endast ett
brott (narkotikasmuggling)
Antal
Procent
1 596
100
1 556
97,5
29
1,8
0
0
11
0,7
0
0
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Grov narkotikasmuggling
Tabell 36. Antalet och andelen fängelsedomar med fullbordade brott, försöksbrott, förberedelse/stämpling till brott,
anstiftan/medhjälp till brott samt övrigt. Uppdelat på samtliga fängelsedomar med grov narkotikasmuggling som huvudbrott och fängelsedomar med endast ett brott (grov narkotikasmuggling). 2001–2013.

Totalt
Varav:

82

Fullbordade
Försök
Förberedelse/stämpling
Anstiftan/medhjälp
Övrigt

Fängelsedomar med grov
narkotikasmuggling som
huvudbrott
Antal
Procent
1361
100
1275
93,7
51
3,7
5
0,4
30
2,2
0
0

Fängelsedomar med endast ett
brott (grov narkotikasmuggling)
Antal
Procent
890
100
868
97,5
15
1,7
0
0
7
0,8
0
0

