
Uppklarade brott 
 
Här ges en kort sammanfattning av statistiken över uppklarade brott år 2000. Dels redovisas 
antalet uppklarade brott och dels uppklarningsprocenten (se nedan). Begreppens komplexitet 
gör det svårt att tolka hur uppklaringen har förändrats över tid. För hjälp med att tolka 
statistiken – se ''tolka statistik'' här på webbplatsen. 
 
Statistiken över uppklarade brott anger att brottet har fått ett ''polisiärt klarläggande''. En 
beskrivning av begreppet uppklarade brott ges under ''Vad mäter vi?'' här på webbplatsen. Till 
exempel: Visste du att gärningar som inte kan betraktas som brott ingår i definitionen 
uppklarade brott? 
 
Samtliga uppklarade brott 
År 2000 polisanmäldes cirka 1 215 000 brott och cirka 313 000 brott klarades upp. 
Uppklaringsprocenten, som är ett sätt att mäta uppklaringen, definieras som antalet 
uppklarade brott under ett visst år (oberoende av vilket år de anmälts) i procent av antalet 
anmälda brott samma år. År 2000 var uppklarningen 26 procent. Uppklaringsandelen har 
minskat under de senaste 10 åren. Under första hälften av 1990-talet låg uppklaringsprocenten 
på 30 procent eller strax däröver. 
 
Det förekommer stora skillnader i uppklaringsprocenten mellan olika brottstyper. Till viss del 
beror detta på att brotten är olika svåra att klara upp. För vissa brottstyper finns det redan vid 
anmälan en identifierad misstänkt person, vilket leder till en hög uppklaringsprocent. 
 
Våldsbrott 
År 2000 var uppklaringsnivån för misshandelsbrott cirka 47 procent. Även uppklaringen för 
misshandelsbrott har minskat under 1990-talet. Uppklaringsprocenten för våldsbrott är relativt 
hög jämfört med andra brottstyper. Eftersom en relativt stor andel av det anmälda våldet sker 
mellan bekanta finns det oftast en identifierad misstänkt person. 
 
År 2000 klarades drygt 8 700 sexualbrott upp, vilket medförde att uppklaringen blev cirka 39 
procent. Sexualbrott kan ta relativt lång tid att utreda. Det kan även förekomma anmälningar 
som innehåller en serie sexualbrott som begåtts under en längre tid. Detta leder till stora upp- 
och nedgångar i uppklaringsprocenten från år till år. Svängningar på upp till 10 
procentenheter är inte ovanliga. 
 
Stöldbrott 
År 2000 klarades drygt 73 000 stöldbrott upp. Under den senaste 10-årsperioden har 
uppklaringsprocenten sjunkit från 13 till 10. När det gäller stöldbrott är det mer sällsynt att 
någon ens har sett gärningsmannen. Undantaget är butiksstölder där man vid anmälan ofta har 
en misstänkt person. 
 
Under år 2000 klarades knappt 1 500 bostadsinbrott upp, vilket innebär en uppklaringsandel 
på 8 procent, det vill säga ungefär på samma nivå som under de senaste tio åren. Under år 
2000 klarades drygt 5 700 biltillgrepp upp. Uppklaringen för biltillgrepp låg mellan 12 och 14 
procent under 1990-talets första hälft. Under de senare åren har uppklaringsandelen varit 9-10 
procent. År 2000 var den 9 procent. 
 
Uppklaringsprocenten för butiksstölder/snatterier har varit tämligen konstant under de senaste 
tjugo åren även om uppklaringen minskade något från och med 1990-talets senare hälft. 



Under år 2000 klarades cirka 34 000 butiksstölder/snatterier upp, vilket motsvarar en 
uppklaringsnivå på 64 procent. 
 
Bedrägeribrott 
År 2000 var uppklaringsprocenten för bedrägeribrott 45. Sedan mitten av 1990-talet har 
uppklaringsandelen fluktuerat kring 50 procent, från att tidigare ha legat högre. Men även då 
var det stora svängningar från år till år, vilket beror på att det ganska ofta anmäls flera 
bedrägeribrott vid ett och samma tillfälle. 
 
Narkotikabrott  
År 2000 klarades knappt 24 500 narkotikabrott upp. Från början av 1990-talet har 
uppklaringen sjunkit från 91 till 75 procent. Utvecklingen av brott mot Narkotikastrafflagen 
styrs till stor del av polisens insatser då brotten ofta kommer till polisens kännedom genom 
spaningsarbete. Detta gör att man i de flesta fall redan vid polisanmälan har en utpekad 
gärningsman. Uppklaringsprocenten för narkotikabrott är därför hög. 
 
Skadegörelsebrott  
År 2000 var uppklaringen för skadegörelsebrott 11 procent, vilket motsvarar cirka 13 000 
uppklarade brott. Uppklaringsprocenten har minskat sedan början av 1980-talet. Antalet 
uppklarade brott har minskat något samtidigt som antalet anmälda skadegörelsebrott har ökat 
kraftigt under perioden, vilket leder till en minskning i uppklaringsprocenten. 
 
Trafikbrott - Rattfylleri 
År 2000 klarades cirka 15 400 rattfylleribrott upp, vilket motsvarar en uppklaring på 88 
procent. Den höga uppklaringsprocenten beror på att man vid anmälningstillfället i stort sett 
alltid har en utpekad gärningsman.  
  
 


