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Kapitelrubrik

Förord

Rapportserien Brottsutvecklingen har getts ut av Brottsförebyggande rådet (BRÅ)
sedan år 1976. I årets rapport beskrivs och analyseras utvecklingen av olika typer
av brott, med tonvikt på åren 2001–2003.

Valet av brottstyper som diskuteras har gjorts med utgångspunkt från att de
antingen är antalsmässigt stora eller att de ofta uppmärksammas. I årets rapport
ägnas ett relativt stort intresse åt olika former av brott mot person, dödligt våld,
misshandel och sexualbrott.

Utgångspunkten för analyserna är den officiella kriminalstatistiken, men även
andra typer av statistik och undersökningsresultat har använts.

Ansvaret för respektive avsnitt ligger i första hand på forskare och utredare
verksamma vid BRÅ. Lars Dolmén vid BRÅ har varit redaktör för årets rapport.

Jan Andersson
Generaldirektör Erik Grevholm

Enhetschef
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Översikt
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Inledning
Majoriteten av de statistiska uppgifterna i denna publikation är hämtade från den
officiella kriminalstatistiken, främst statistik över polisanmälda och uppklarade
brott samt misstänkta respektive lagförda personer. Den officiella kriminalstatistiken
har många fördelar men har i likhet med många andra informationskällor be-
gränsningar som i varierande grad påverkar innehållet i datamaterialet.

I detta avsnitt presenteras flera av de mest centrala begreppen och förutsättning-
arna för att kunna förstå kriminalstatistiken. I avsnittets första del diskuteras be-
grepp som anmälningsbenägenhet och mörkertal, men även kriminalstatistiska stor-
heter som anmälda brott, uppklarade brott och lagförda personer. I den andra
delen av avsnittet presenteras statistiskt material angående brottslighetens innehåll
och utveckling, med tonvikt på förhållandena åren 2001–2003.

Centrala begrepp
Dold brottslighet

De statistiska uppgifterna påverkas av olika felkällor som har olika stor betydelse
beroende på vilken typ av brott som står i fokus. Ett generellt problem när det
gäller den officiella kriminalstatistiken är den dolda brottsligheten. I kriminal-
statistiken redovisas endast den polisanmälda brottsligheten. De brott som inte blir
anmälda och därmed inte heller registrerade hos polisen utgör vad som brukar
benämnas den dolda brottsligheten. Ett begrepp som också används är mörker-
talet, definierat som kvoten mellan antalet faktiska brott och antalet anmälda brott.
Eftersom den faktiska brottsligheten ofta är svår att mäta blir de flesta beräkningar
av mörkertalet ganska osäkra.

Mörkertalet är ofta ett stort problem vid bedömningar av brottslighetens nivå
(antalet faktiska brott), ett något mindre problem vid bedömningar av brottslighet-
ens struktur (fördelningen på olika typer av brott) och ofta ett betydligt mindre
problem vid analyser av brottslighetens utveckling över tid. I det senare fallet måste
man dock anta att mörkertalet är stabilt och inte förändras över tid. Post- och
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bankrån blir i princip alltid polisanmälda, bland annat beroende på deras
allvarlighetsgrad. De fullbordade biltillgreppen anmäls ofta, då en bil represente-
rar stora värden och försäkringstäckningen är hög samtidigt som det krävs polisan-
mälan för att få ersättning. I den andra extremen återfinns brott där den dolda
brottsligheten är mycket stor. Exempel på sådana brottstyper är butiksstölder och
brott som normalt inte har något uttalat offer som rattfylleri och narkotikabrott.

Det finns olika orsaker bakom mörkertalets storlek. När det gäller våldsbrott är
det främst är två faktorer som påverkar hur stor andel av de faktiska brotten som
anmäls, dels brottets grovhet, dels den sociala relationen mellan offer och gär-
ningsman. Benägenheten är lägre ju lindrigare brottet är och ju närmare de sociala
banden är mellan offer och gärningsman. För tillgreppsbrott beror anmälnings-
benägenheten dels på brottets grovhet, det vill säga värdet av det stulna, dels på
om det finns något försäkringsskydd. Höga värden på stulna objekt och stor andel
med försäkringsskydd innebär således att en större del av de faktiska brotten an-
mäls. Vid offerlösa brott gäller nästan alltid att en mindre del av de faktiska brot-
ten anmäls.

Misstänkta och lagförda personer

Statistik över misstänkta personer är en direkt konsekvens av resultaten från brotts-
uppklaringen och de lagförda personerna en effekt av vilka misstänkta personer
som binds till brott och åtalas. Det finns även flera tekniska eller statistiska defini-
tioner som påverkar dessa statistikkällor. Misstänkta personer redovisas till exem-
pel på olika sätt beroende på vilket statistiskt material som beskrivs. I statistiken
över uppklarade brott redovisas de brott där det finns en misstänkt person. I statis-
tiken över misstänkta personer redovisas de personer som av polis eller åklagare,
efter avslutad utredning, bedömts vara skäligen misstänkta för brott under
redovisningsåret. Det innebär att redovisningen av misstänkta år 2003 inte med
nödvändighet avser brott begångna under samma år.

Statistiken över misstänkta personer redovisas efter ålder1 som en så kallad
nettoredovisning, där varje person redovisas en gång per brottstyp som han eller
hon är misstänkt för. Den statistiska enheten brottsdeltagande är däremot en brutto-
redovisning, och avser varje misstänkt persons deltagande i en brottshändelse. Det
innebär till exempel att om tre personer tillsammans begår ett brott eller om en
person begår tre brott vid olika tillfällen, räknas det i båda fallen som tre brotts-
deltaganden.

Statistiken över lagförda personer är likaså en statistisk konstruktion som be-
skriver ett bruttotal lagföringar och inte antalet fysiska lagförda personer. Det inne-
bär att personer som lagförs vid upprepade tillfällen under året redovisas varje

1 Statistiken över misstänkta personer avser endast straffmyndiga individer, dvs. 15 år och äldre.
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gång de lagförs. Drygt 90 procent av de personer som lagförs under året är dock
lagförda vid ett tillfälle.

Offerundersökningar

Ett sätt att uppskatta delar av den dolda brottsligheten och vissa aspekter på
anmälningsbenägenheten är att genomföra så kallade offerundersökningar (se SCB,
2004). I dessa ställs frågor om utsatthet för brott till ett urval av befolkningen. I
undersökningarna ingår också ofta frågor om de brott individerna utsatts för blivit
anmälda till polisen. Svaren används för att skatta relationen mellan anmäld och
dold brottslighet, det vill säga anmälningsbenägenheten. Även offerundersökningar
har dock sina problem och felkällor. Det handlar bland annat om problemen med
urval och bortfall (alla utvalda kan inte nås eller vill inte besvara frågorna). I och
med att bortfallet är större för vissa kategorier av personer som, socialt
marginaliserade, missbrukare och andra som ofta utsätts för brott ger offer-
undersökningarna en begränsad bild av den faktiska brottsligheten. Ett annat pro-
blem med offerundersökningar som främst gäller vissa specifika brottstyper, till
exempel sexualbrott och misshandel i hemmet, är att det kan vara svårt att få
sanningsenliga svar på om den tillfrågade drabbats av dessa brott. En begränsning
hos offerundersökningarna är också att de som regel riktar sig till privatpersoner
eller hushåll. De ger inte information om brott mot företag eller så kallade offer-
lösa brott, till exempel narkotikabrott.

Den mest citerade svenska brottsofferundersökningen, Undersökningar av lev-
nadsförhållanden (ULF), har sedan år 1978 genomförts av Statistiska centralbyrån
och speglar en stor del av befolkningens utsatthet för vålds- och tillgreppsbrott.
Enligt den senaste undersökningen uppgav nära 4 procent av de tillfrågade att de
utsatts för någon form av våld under en ettårsperiod.2 Resultaten visar likaså att
andelen utsatta endast ökat marginellt sedan år 1978. Andelen personer som upp-
ger att de varit utsatta för egendomsbrott (stöld- och/eller skadegörelse) är betyd-
ligt högre. År 2000–2001 uppger 25 procent av de tillfrågade att de varit utsatta
under den senaste 12-månadersperioden (SCB, 2004). Även dessa resultat indikerar
en förhållandevis stabil nivå framför allt från år 1990 fram till i dag. Man kan
urskilja en svag ökning av andelen utsatta personer mellan åren 1982 och 1990,
men den övergripande bilden för hela tidsperioden är ändå att nivån är förhållan-
devis stabil (SCB, 2004 s.107).

I offerundersökningen går även att utläsa hur stor andel av de drabbade som
uppger att de kontaktat polisen. Resultaten visar att 22 procent av dem som drab-
bades av någon form av våld åren 2000–2001 kontaktade polisen och att andelen
är nära nog densamma, 20 procent, i undersökningen år 1978 (SCB, 2004 s.73).3 I

2 Avser brott under en tolvmånadersperiod, åren 2000–2001 (SCB, 2004).
3 Av dem som kontaktat polisen uppger nära 90 procent att man polisanmält händelsen.
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den identifieras framför allt tre grupper med förhöjd risk att utsättas för våld eller
hot; för det första yngre män, 16–35 år som deltar i nöjeslivet; för det andra kvin-
nor, ofta ensamstående, som blir utsatta för våld i lägenhet samt för det tredje vissa
yrkesgrupper (SCB, 2004 s. 69). Den senare innehåller yrkesgrupper som poliser,
väktare, personal i lokaltrafik samt verksamma i social- och sjukvård.

Av dem som uppger att de utsatts för stöld eller skadegörelse under år 2000–
2001 hade 57 procent även kontaktat polisen (SCB, 2004 s.141). Av dessa hade
drygt 90 procent gjort en polisanmälan. Även här visar resultaten en förhållande-
vis stabil nivå, så att andelen som uppger att de kontaktat polisen är likartad i
undersökningarna åren 1992–1993 och 2000–2001 med 59,5 respektive 57,2 pro-
cent. Resultaten visar även att skillnaderna mellan brotten är stora, att man i högre
grad kontaktar polisen om man varit utsatt för exempelvis biltillgrepp och inbrott
i fritidshus (69 respektive 75 procent), än om man varit utsatt för cykelstöld eller
inbrott i förvaringsutrymme (44 respektive 56 procent)4. Endast 57 procent av dem
som utsatts för stöld i eller skadegörelse på den ordinarie bostaden uppger att de
kontaktat polisen. De vanligaste orsakerna till att man inte kontaktar polisen då
man utsatts för våldsbrott, uppges vara att man uppfattar det inträffade som en
småsak. Av dem som inte kontaktar polisen anger 20 procent detta som skäl medan
36 procent menar att våld kan förekomma på arbetet och att man av det skälet
väljer att inte kontakta polisen (SCB, 2004 s.73).

Polisanmälda brott

I svensk brottsstatistik redovisas samtliga polisanmälda brott mot brottsbalken,
brott mot trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen och vissa specialstraffrättsliga lag-
rum5. Det innebär till exempel att ett stort antal enklare trafikbrott inte redovisas
som anmälda brott.

Den sammanlagda brottsligheten innehåller många olika typer av brott. Varje
brottshändelse väger i detta sammanhang lika tungt, oavsett vad det handlar om
för händelse. I den totala brottsligheten ingår således såväl mord och dråp som
biltillgrepp och cykelstölder.

Men en mindre del av anmälningarna om brott är i själva verket inte brott.
Skälet till att de trots allt ingår i kriminalstatistiken är att händelserna vid
anmälningstillfället betraktades som möjliga brott.

Försök till brott, förberedelse, anstiftan och medhjälp till brott redovisas på
samma sätt som fullbordade handlingar. Skillnaden mellan fullbordade handlingar
och försöksbrott har i regel betydelse för statistiken. Avsaknaden av särredovisning
av anstiftan, stämpling och förberedelse bör däremot inte ha någon stor betydelse

4 Observera att frågan omfattar stöld och/eller skadegörelse på dessa objekt och att det i tabellmaterialet inte
heller går att urskilja om det varit frågan om fullbordade brott eller försöksbrott.
5 Specialstraffrättsliga författningar för vilka fängelse ingår i straffskalan, se BRÅ 2003a s. 31.
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för brottsnivåerna, möjligen med undantag för mord och dråp (BRÅ, 2003b) eller
vissa fall av våldtäkt. I några fall är det möjligt att i kriminalstatistiken skilja
mellan försök och fullbordade handlingar, till exempel för anmälda fall av mord
och dråp, våldtäkt, biltillgrepp samt bostadsinbrott. Försöksbrott utgjorde drygt 80
procent av samtliga anmälda mord, dråp och misshandel med dödlig utgång under
år 2003 och 13 procent av samtliga anmälda våldtäkter.

I ett internationellt perspektiv har Sverige ett mycket extensivt sätt att räkna
brott. Huvudprincipen är att varje preciserat brottstillfälle räknas som ett brott.
Det innebär att varje brottsobjekt, varje offer eller varje gärningsmans delaktighet
i en brottshändelse, kan räknas som ett brott. Olika brott har olika regler för antals-
räkning och det innebär till exempel att antalet brott på en enskild anmälan ibland
kan vara betydande, men av olika skäl (BRÅ, 2002a). En bedrägerianmälan kan
till exempel innehålla ett stort antal bluffakturor och regeln är att varje faktura är
ett brott. Upprepade fall av kvinnomisshandel har däremot en helt annan innebörd,
då det i regel handlar om att en och samma kvinna blir utsatt för våld vid flera
tillfällen. Man kan anta att antalsräkningen och inslaget av seriebrott har stor
betydelse för dessa brott samt för till exempel misshandelsbrott mot barn, medan
bostadsinbrott eller biltillgrepp inte påverkas i samma grad av detta förhållande.

Uppklaring

Av de polisanmälda brotten blir vissa brott uppklarade. Termen uppklarade brott
innebär inte att en person lagförts för ett brott utan enbart att brottet fått ett polisiärt
klarläggande, ett i vissa fall strikt administrativt beslut. För den övervägande ma-
joriteten av de brott som redovisas som uppklarade gäller att en misstänkt person
har bundits till brottet, så kallad personuppklaring. Åklagaren har då fattat beslut
om åtal, utfärdat strafföreläggande eller meddelat åtalsunderlåtelse. Även andra
typer av beslut kan innebära att brottet betecknas som uppklarat, dock utan att en
misstänkt person identifierats. Exempel på sådana beslut är att den anmälda
gärningen inte är ett brott eller att det inte kan styrkas att det är ett brott. Ett annat
exempel är när en misstänkt person är minderårig (under 15 år) och alltså inte
straffmyndig. Detta redovisas då och brottet betraktas som uppklarat. Dessa
uppklaringsbeslut kallas teknisk uppklaring.

Av de uppklarade brotten är en majoritet sådana att en misstänkt person finns
(cirka 70 procent), knappt en tiondel handlar om att brott inte kan styrkas och
något mindre än 5 procent att gärningen inte betraktas som brott. Resterande andel
klaras upp med andra beslut som att brottet är preskriberat eller något ospecificerat
beslut.

Brottsuppklaring, eller uppklaringsprocenten, används ofta som mått på poli-
sens brottsutredande verksamhet och i förlängningen som ett mått på polisens ef-
fektivitet. De brottsuppklarande besluten är dock så många och med så skiftande
innehåll att de i många fall kan vara olämpliga att använda för detta syfte. Brotts-
uppklaringen har som begrepp varit föremål för diskussion under de senare åren,
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bland annat därför att det varit svårt att använda och tolka begreppet (se Riksda-
gens revisorer, 2003).

Uppklaringsprocenten för ett visst år definieras som kvoten mellan antalet brott
som klarats upp under året och antalet som anmälts under året. Detta är därmed
ingen äkta uppklaring, utan relationen mellan anmälda och uppklarade brott un-
der ett år. Det innebär till exempel att man vid enstaka tillfällen kan få en uppkla-
ringsprocent på över 100 procent. För att kunna beräkna en äkta uppklaringspro-
cent måste man vänta några år eftersom utredningen av vissa brott kan dröja.
Majoriteten av de uppklarade brotten har dock anmälts samma år som de redovi-
sas som uppklarade. År 2003 var 74 procent av de uppklarade brotten även an-
mälda under året.

Lagförda

Statistiken över lagförda personer innehåller uppgifter om personer som förklarats
skyldiga till brott. De som redovisas som lagförda för brott är personer som dömts
i tingsrätt och de som erhåller åtalsunderlåtelse, strafföreläggande eller ordnings-
bot. I det statistiska materialet redovisas i regel samtliga som lagförts, utom de
som erhåller ordningsbot. Dessa redovisas i regel separat. Vidare begränsas redo-
visningen till personer som döms i första instans, tingsrätt, och inte de beslut som
omfattar domar i hovrätt eller Högsta domstolen. Även om benämningen är lag-
förda personer handlar det inte om personer utan om lagföringar. Lagförda perso-
ner är en redovisning av lagföringstillfällen, där varje persons delaktighet i det
lagförda brottet redovisas varje gång de lagförs.

När det gäller påföljder, redovisas lagföringarna efter huvudbrotts- respektive
huvudpåföljdsprinciperna. Det innebär att statistik över lagföringarna presenteras
efter det grövsta brottet respektive den strängaste påföljden i de fall lagföringen
innehåller flera av dessa. Det grövsta brottet är det som har den strängaste påfölj-
den i straffskalan. Påföljderna rangordnas efter grad av ingripande, med fängelse
som den strängaste påföljden och påföljd eftergiven som den lindrigaste. Båda
dessa redovisningsprinciper får konsekvenser såtillvida att mindre grova brott och
mindre ingripande påföljder underskattas i statistiken till förmån för de grövre.
Detta är förmodligen ett större problem för beskrivningar av brottsligheten än för
påföljderna.

Kriminalstatistik
Brottsstruktur

De anmälda brotten domineras av tillgreppsbrotten, det vill säga olika former av
stölder. Drygt 50 procent av de brott som anmäls till polisen utgörs av tillgrepps-
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brott. Brott mot person, som domineras av misshandelsbrott och sexualbrott, ut-
gjorde 13 procent av alla polisanmälda brott år 2003. Den relativa fördelningen av
brottsligheten har förändrats under de senaste decennierna. Det har skett en för-
skjutning så att brott mot person ökat något medan tillgreppsbrotten minskat. År
1975 utgjorde till exempel tillgreppsbrotten drygt 60 procent av samtliga anmälda
brott.

Brottsutveckling

Utvecklingen av de anmälda brotten (figur 2) kan i stort indelas i tre tidsperioder.
Den första omfattar tiden fram till och med år 1964. Denna period karakteriseras
av en jämn och förhållandevis svag ökning av antalet polisanmälda brott. I ge-
nomsnitt registrerades 13 000 fler brott varje år. Den andra perioden utgörs av
tiden från år 1965 och fram till 1990-talets början. Denna period präglas av en
snabbare ökning än den föregående – tillväxten var ungefär dubbelt så många
brott per år som tidigare – och av att de årsvisa fluktuationerna blev större. Den
kraftiga ökningen mellan år 1964 och 1965 kan hänga samman med förändringar
i statistikrutiner, omorganisation av polisväsendet och lagstiftningsförändringar
som genomfördes vid denna tid. Under 1990-talet ersattes den tidigare konstanta
ökningen av fluktuationer kring en konstant nivå. Den anmälda brottsligheten slu-
tade öka under 1990-talet. Visserligen har det skett en ökning under år 2003, men
nivån är i dag endast något högre än vid början av 1990-talet. Mellan åren 2001

Figur 1. Fördelningen av polisanmälda brott efter brottskategori, år 2003.
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och 2003 ökar brottsligheten med 66 000 brott eller 6 procent. År 2003 polis-
anmäldes 1 255 371 brott.

Den generella ökningen av de anmälda brotten är i stor utsträckning en konse-
kvens av förändringar i förmögenhetsbrotten, även om det finns många olika mönster
i denna heterogena kategori. Man finner till exempel att relativt vanliga stöldbrott
som biltillgrepp, cykelstölder och stöld ur motorfordon minskar något medan inbrotts-
stölder och stöld i butik i stället ökar något. De enskilda brott som antalsmässigt
påverkar förändringen mellan åren 2001 och 2003 är i hög grad bedrägeribrotten
och skadegörelsebrotten. Ökningen av den första brottskategorin motsvarar 24 000
fler anmälda brott och den senare en ökning med 16 000 fler anmälda brott.

Brott mot person ökade likaså men utgjorde en mindre del av brottsligheten och
därigenom en mindre del av förändringen det senaste året. Misshandelsbrott ökade
med nära 10 procent eller 5 700 anmälda brott. Fullbordade mord och dråp samt
misshandel med dödlig utgång ökade från 167 anmälda fall år 2001 till 189 år
2003, en ökning med 13 procent.

Under senare år är det tydligt att utvecklingen av de polisanmälda våldsbrotten
skiljer sig från utvecklingen generellt eller från utvecklingen för tillgreppsbrotten.
Figur 3 visar utvecklingen av tillgreppsbrott respektive brott mot person mellan
åren 1950 och 20036.

Figur 3 visar dels hur likartad utvecklingen varit under åren 1950 till och med
slutet av 1980-talet, dels hur olika trenderna är under större delen av 1990- och
2000-talen. 1990-talet är ur många synvinklar en brytningstid i det svenska sam-
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Figur 2. Antalet polisanmälda brott, 1950–2003.

6 Med tillgreppsbrott menas här brott mot kapitel 8, BrB, brott mot person omfattar brott mot kapitel 3, BrB,
våldtäkt, rån samt våld mot tjänsteman. Tidsserierna är indexerade med år 1950 som basår (1950=100).
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hället och mönstret i ovanstående brottsutveckling sammanfaller med flera stora
förändringar i bland annat det svenska välfärdssamhället, se rapporter från Kom-
mittén Välfärdsbokslutets omfattande beskrivning av trender i välfärden under 1990-
talet (SOU, 2001:79). Samvariationen mellan arbetsmarknadsorienterade mönster
som diskuteras och brottsligheten är däremot mer svårtolkad.

En annan tydlig trend under senare år är förändringarna i alkoholkonsumtionen.
Den totala alkoholkonsumtionen har ökat, och konsumtionsmönster ändrats. Ökade
möjligheter till införsel av alkohol vid utlandsresa har bidragit till förändringarna,
men även att en större del av alkoholkonsumtionen sker i offentlig miljö, till exem-
pel på restauranger och pubar.

Regional fördelning

Beskrivningar av den regionala fördelningen av brottsligheten påverkas förmodli-
gen inte av den dolda brottsligheten i någon större omfattning. Förutsättningen för
att den anmälda brottsligheten ska ge en rättvisande bild av den faktiska brottslighet-
ens fördelning är att den andel av de faktiska brotten som anmäls är relativt kon-
stant sett över olika regioner. Information från offerundersökningar tyder på att så
är fallet.

Mer än hälften av alla polisanmälda brott anmäls i de tre storstadslänen där
cirka en tredjedel av befolkningen bor. Generellt gäller för brottsligheten att ju
större tätort, desto fler brott per invånare, ett stabilt mönster som upprepas från år
till år. En länsvis rangordning efter antalet anmälda brott per 100 000 invånare
visar att Stockholms län ligger högst med 18 672 brott, därefter kommer Skåne län
med 15 124. Det lägsta antalet brott per 100 000 innevånare anmäls i Norrlandslänen
och i delar av södra Sverige.

Figur 3. Antalet anmälda tillgreppsbrott respektive brott mot person, 1950–2003. Basårsindex, 1950=100.
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Ett län som i regel avviker från mönstret är Gotlands län. Det beror på att
Gotland är ett turistlandskap med ett intensivt nöjesliv, främst i Visby. En bety-
dande del av brottsligheten sker under några sommarmånader. Eftersom brottslig-
heten i figur 4 ovan relateras till en tämligen liten bofast befolkning samtidigt som
befolkningen ökar kraftigt under sommarhalvåret, blir den relativa brottsnivån
således missvisande.

Uppklaring

Under en lång följd av år minskade uppklaringsprocenten som en följd av att anta-
let anmälda brott ökade mer än de uppklarade brotten gjorde. Sedan mitten av
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 Figur 4. Antal anmälda brott per 100 000 invånare länsvis, år 20037.

7 Om ett län har ett värde som exakt motsvarar gränsvärdet mellan två grupper, räknas länet till den övre
gruppen.
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1990-talet minskar i stället antalet uppklarade brott medan den totala anmälda
brottsligheten varit relativt konstant. Utvecklingen kan sammanfattas på följande
sätt; de anmälda brotten har successivt ökat fram till början av 1990-talet. Sedan
dess har emellertid ökningstakten avstannat och brottsnivån varit i det närmaste
konstant. Antalet uppklarade brott ökar kraftigt under de första åren av 1980-talet
men är därefter relativt konstant, möjligen med en svag minskning fram till år
1993. Därefter sker en tydlig minskning av antalet uppklarade brott, från cirka
375 000 år 1993 till 270 000 år 1996. Åren därefter har antalet uppklarade brott
ökat svagt igen.

Resultatet av dessa förändringar blir sammantaget en svagt sjunkande uppkla-
ringsprocent, från cirka 40 procent vid början av 1980-talet till 25 procent vid
mitten av 1990-talet. Därefter har uppklaringen ökat och år 2003 var andelen 29
procent. Skillnader finns mellan olika typer av brott. Uppklaringen minskade mest
för förmögenhetsbrotten, medan minskningen var mindre tydlig för våldsbrotten.
Andelen uppklarade brott av karaktären spanings- och ingripandebrott (t.ex. nar-
kotikabrott) förändrades obetydligt.

Uppklaringsprocenten innehåller såväl brott som klarats upp med tekniska be-
slut som de som klarats upp genom att en straffmyndig person knutits till brottet, så
kallad personuppklaring. Den senare kategorin började redovisas år 1995 och inne-
håller de brott som klarats upp genom att en straffmyndig person bundits till brot-
tet, det vill säga brottet har lett till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse
(se Kågefors, 2003). År 1995 redovisades en personuppklaring på 17 procent. Person-
uppklaringen har sedan dess minskat successivt och är år 2003 cirka 15 procent.
Det innebär således att ökningen av uppklaringsprocenten de senaste åren i första
hand är en konsekvens av att den tekniska uppklaringen ökat.

Figur 5. Andel samtliga uppklarade brott av samtliga anmälda brott, år 1975–2003 och andel
personuppklarade brott av samtliga anmälda brott respektive år, 1995–2003.
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Misstänkta

Det är svårt att på ett bra sätt beskriva dem som begår brott i allmänhet, det vill
säga de verkliga gärningsmännen. För att det ska vara möjligt måste man anta att
statistiken över misstänkta personer utgör ett rimligt representativt urval av alla
dem som begått brott, oavsett om de klaras upp eller ej. I så fall är det möjligt att
beskriva de personer som misstänks för brott utifrån kön, ålder och hur många
brott de varit misstänkta för under året.

Den lägsta ålder vid vilken man registreras för brott är straffmyndighetsåldern
15 år. Som framgår av figur 6 gäller att ju lägre ålder, desto större andel av
befolkningsgruppen är misstänkt för brott.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är likaså tydlig. Nära 20 procent av alla
personer som misstänktes för brott år 2003 var kvinnor, en andel som successivt har
ökat under en följd av år. Kvinnor och män begår till stor del olika typer av brott.
Kvinnor utgör cirka en fjärdedel av dem som misstänktes för stöld, ärekränkning,
bedrägeri och osant intygande, men 6 procent av dem som misstänktes för misshan-
delsbrott (BRÅ, 1999). Andelen kvinnor misstänkta för brott är liten för de flesta
våldsbrott och fordonsrelaterade brott. Kvinnobrotten framför andra är butikssnatterier,
där kvinnor utgör drygt en tredjedel av samtliga misstänkta personer år 2003.

Lagförda

I statistiken över lagförda personer redovisas antalet personer som i domstol eller
av åklagare bundits till brott. Redovisningen sker efter typ av påföljd, brottstyp,
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Figur 6. Antal misstänkta personer per 1 000 i respektive åldersgrupp, år 2003.
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kön och ålder. Främsta värdet med denna statistik ligger i att kunna följa utveck-
lingen av fördelningen på olika påföljder. Lagföringsstatistiken utgör även bas för
statistiken över återfall i brott. Eftersom statistik över lagförda personer förts ända
sedan 1800-talet är också denna statistik den enda indikatorn på brottsutvecklingen
i landet sett i ett längre historiskt perspektiv. Statistik över anmälda brott har förts
från år 1950. Analyser av brottsutvecklingen med lagförda personer som indikator
kräver dock ett omfattande analysarbete. Hänsyn måste tas till förändringar i lag-
stiftning, domstolspraxis och inte minst till förändringar i sannolikheten att perso-
ner blir lagförda för ett begånget brott.

 Utvecklingen av antalet lagförda kan delas in i fyra perioder (figur 7). De i
detta tidsperspektiv mycket höga värdena under perioden 1975–1977 beror på att
fylleri då var straffbart. När detta avkriminaliserades år 1977 minskade antalet
lagföringar mellan åren 1975 och 1978 med cirka 100 000 lagförda personer. Un-
der den följande perioden från år 1978 och fram till år 1994 är utvecklingen stabi-
lare, men det har ändå skett en successiv minskning. Denna minskning på cirka
50 000 lagförda personer kan troligtvis förklaras av att påföljderna för brott mot
vägtrafikförfattningar och brott mot varusmugglingslagen successivt har föränd-
rats. Från att tidigare ha renderat antingen böter genom dom eller genom strafföre-
läggande har dessa brott alltmer, och till sist i sin helhet, kommit att beivras genom
ordningsbot. Denna påföljd ingår inte i statistiken över lagförda.

Om hänsyn tas till effekterna av de två förändringarna – avkriminaliseringen
av fylleriet och övergången från böter eller strafföreläggande till ordningsbot för
vissa trafikbrott samt varusmugglingsbrott – blir nivån på resterande antalet lag-
förda personer i stort sett densamma under perioden 1975–1994. Detta ska då ses
mot bakgrund av det faktum att de anmälda brotten under denna period ökade med
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Figur 7. Antal personer lagförda eller dömda för brott, åren 1975–2003.
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närmare 50 procent. Att inte antalet lagförda personer haft motsvarande utveck-
ling beror på att det successivt skett en förändring såtillvida att en allt lägre andel
av de brott som anmäls blir uppklarade.

När det gäller minskningen av antalet lagförda personer under åren 1994–1997,
har den helt andra förklaringar än tidigare nedgångar. Nedgången förklaras då av
att polis och åklagare under de åren klarade upp ett minskat antal brott, vilket var
något som inte skett tidigare. Efter år 1997 präglas utvecklingen av de lagförda
personerna av en svagt minskande trend, från 124 000 lagföringar år 1997 till
114 000 år 2003. En del av denna trend kan troligen förklaras av att vissa fall av
smuggling och trafikbrott regleras med ordningsbot i stället för, som tidigare, ge-
nom strafföreläggande.

Utvecklingen av fängelsestraffet, som är den mest ingripande påföljden, har
inneburit att ett större antal personer döms till fängelse i dag än vid mitten av
1970-talet. Under större delen av 1990-talet minskade dock antalet dömda till fängelse
för att under senare år öka markant, från 12 300 år 2000 till 14 900 år 2003, en
ökning med 20 procent. En del av minskningen kring år 1999 beror delvis på att
nya påföljder introducerades, vilka delvis ersatt kortare fängelsestraff. Villkorlig
dom med samhällstjänst ersatte ett antal fängelsestraff vid denna tidpunkt (Ek-
ström och Plunkett, 2002). Ökningen det senaste året är däremot en konsekvens av
att fler döms till fängelse för grovt rattfylleri. Uppgången kan ses i ljuset av att
Högsta domstolen i ett antal domar bedömt att andra påföljder än fängelse gene-
rellt inte ska dömas ut för grovt rattfylleri. Detta har inneburit att antalet fängelse-
domar ökade med 600 mellan åren 2002 och 2003.

Sett till övriga påföljder är det förutom fängelse, villkorlig dom och överlämnande
till vård inom socialtjänsten som ökat i antal sedan mitten av 1970-talet. De rela-
tivt sett mer ingripande påföljderna rättspsykiatrisk vård och skyddstillsyn har

Figur 8. Antal dömda till fängelse, åren 1975–2003.
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antalsmässigt sett legat på en i princip konstant nivå under denna period. Antalet
domar avseende rättspsykiatrisk vård har legat på en nivå omkring 350 per år och
skyddstillsyn på drygt 6 000 per år. Däremot har antalet bötesdomar och strafföre-
lägganden minskat kraftigt till följd av fylleribrottets avskaffande och övergången
till ordningsbot för brott mot vägtrafikförfattningar och vissa smugglingsbrott. Antalet
bötesdomar har mer än halverats medan antalet strafförelägganden minskat till
närmare en femtedel av 1975 års nivå. Även antalet åtalsunderlåtelser har minskat
sedan mitten av 1970-talet, från närmare 28 000 till omkring 18 000 år 2003.
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Dödligt våld
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Sammanfattning
Under de senaste 30 åren har det årligen skett cirka 100 fall av dödligt våld i form
av fullbordade mord, dråp och misshandel med dödlig utgång. Ingenting talar för
att det dödliga våldet skulle ha ökat, snarare visar utvecklingen på en minskning
sedan år 1990.

Det dödliga våldet sker huvudsakligen i socialt marginaliserade miljöer av soci-
alt marginaliserade personer. Det är framför allt personer med missbruks- och/eller
psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott och som många gånger även
drabbas av dem. Dödligt våld begås sällan mellan personer som inte känner varan-
dra. I cirka 70 procent av samtliga fall känner de inblandade varandra på ett eller
annat sätt, antingen som familjemedlemmar, släktingar eller som bekanta på an-
nat sätt. Det dödliga våldet begås vanligen med någon form av vapen. I de fall
vapen inte används är strypning och kvävning de vanligaste metoderna. Risken för
den enskilde att bli överfallen av en obekant psykiskt sjuk person på allmän plats
är extremt liten. Denna risk har heller inte ökat.

Det anmälda dödliga våldet har en hög uppklaring jämfört med de flesta andra
typer av brott. År 2003 klarades 77 procent av anmälda mord, dråp och misshandel
med dödlig utgång upp. Av dessa klarades 33 procentenheter upp genom person-
uppklaring, det vill säga genom att någon person bundits vid brottet, och 44 procenten-
heter genom teknisk uppklaring, till exempel nedläggning på grund av att man funnit
att det inte förekommit något brott i samband med dödsfallet. Medianåldern för miss-
tänkta gärningsmän låg i genomsnitt strax över 30 år och cirka 6 procent var kvinnor.
År 2003 avkunnades 137 domar för mord och dråp inklusive försök, varav 82 avsåg
mord, 54 dråp och 1 barnadråp. Påföljden i merparten av domarna var fängelse – 58
för mord och 44 för dråp – och rättspsykiatrisk vård – 19 för mord och 9 för dråp.

Inledning
Med dödligt våld avses här uppsåtligt våld, som lett till döden, mot någon annan
person och som av rättsväsendet bedöms som kriminellt. Den kriminella handlingen
regleras i brottsbalken, 3 kap. Där heter det att, om någon berövar annan livet
döms man för mord till fängelse i tio år eller på livstid. Är brottet med hänsyn till de
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omständigheter som föranlett gärningen eller i övrigt att anse som mindre grovt,
döms för dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år. Om en kvinna dödar sitt barn
vid födelsen eller om hon på grund av födseln befinner sig i upprivet sinnestillstånd
eller i svårt trångmål, döms hon för barnadråp till fängelse i högst sex år.

Ett dödsfall, som är en direkt följd av en misshandel, betraktas också som död-
ligt våld. Däremot ingår inte vållande till annans död i begreppet, även om detta i
juridisk mening betraktas som ett brott och regleras i brottsbalken. Med vållande
till annans död menas att någon av oaktsamhet orsakar annans död. Det kan handla
om olyckshändelser, till exempel trafikolyckor eller arbetsolyckor. Från det död-
liga våldet undantas det som av rättsväsendet bedöms som dödande i nödvärn.

Statistikkällor

Det finns ett antal olika statistikkällor som redovisar och beskriver det dödliga
våldet. De mest använda är statistiken över anmälda brott, lagföringsstatistiken1

och dödsorsaksstatistiken.2 Att statistikkällorna ibland visar olika resultat kan för-
klaras av att källorna beskriver det dödliga våldet ur olika perspektiv, vilket gör
att begrepp och definitioner inte är desamma.

En specialstudie (Rying, 2003), som gjordes på statistikunderlag för anmälda
fall av fullbordade mord, dråp och misshandel med dödlig utgång år 2002, bekräf-
tar att antalet sådana brott i realiteten är betydligt färre än i statistiken över an-
mälda brott.

I den löpande lagföringsstatistiken redovisas mord, dråp och barnadråp enligt
brottsbalkens definitioner. Här ingår såväl fullbordade brott som försök och andra
former av brottet. Det kan vara anstiftan, förberedelse, stämpling, underlåtenhet
att förhindra eller anmäla brottet, med mera.

Dödsorsaksstatistiken, som tas fram av Socialstyrelsen, bygger på de dödsorsaks-
intyg som läkare skriver i samband med dödsfall. Dödsorsaksstatistikens definition
av dödligt våld – benämnt mord, dråp och annat övergrepp av annan person –
utgår från en medicinsk bedömning av dödsorsaken. Definitionen avser de perso-
ner som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige oavsett om brottet begåtts i Sverige
eller utomlands.

Dold brottslighet
Till skillnad från de flesta andra brottskategorier är inte den dolda brottsligheten
det stora problemet när det gäller dödligt våld. I stället är det dödliga våldet kraf-

1 Statistikansvarig myndighet är Brottsförebyggande rådet.
2 Statistikansvarig myndighet är Socialstyrelsen.
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tigt överskattat i statistiken över anmälda brott. En genomgång av samtliga an-
mälda fall av dödligt våld i Sverige under perioden 1990–1998 visade en över-
skattning på i genomsnitt 43 procent (Rying, 2000). Vid en motsvarande genom-
gång av de anmälda fallen år 2002 framkom att mindre än hälften av fallen bestod
av dödligt våld (Rying, 2003).

En stor andel av det anmälda dödliga våldet visade sig vara till exempel själv-
mord, olyckor eller alkohol- eller narkotikaförgiftning. Den främsta orsaken till att
dessa fall fanns med bland de anmälda brotten är att polisen vid anmälnings-
tillfället hade en misstanke om att en brottslig gärning hade begåtts. Anmälan
rubricerades då som fullbordat mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång för
att man skulle kunna initiera en förundersökning. Dessa anmälningar redovisas i
statistiken. Under förundersökningen visade det sig att det inte förelåg något brott,
varför förundersökningen lades ned och brottsmisstanke avskrevs.

En annan förklaring till överrepresentationen är att polisen registrerar de brott
som anmälts i Sverige, men begåtts utomlands. Dessa anmälningar kommer med i
statistikunderlaget. Det rör sig ofta om fall där varken förövare eller offer har
någon direkt anknytning till Sverige, men väl en indirekt, till exempel genom nå-
got slag av relation med ett offer. Som exempel kan nämnas det 20-tal anmäl-
ningar som år 1998 gjordes av flyktingar från Chile mot Pinochet, liksom ett stort
antal anmälningar avseende dödligt våld i det forna Jugoslavien under i stort sett
hela 1990-talet.

Som förklaringar till överrepresentationen kan slutligen nämnas att försök, för-
beredelse eller stämpling till brott kan förekomma i statistiken över de fullbordade
morden och att samma brott registreras mer än en gång (dubblettanmälningar).

Det förekommer även underskattningar i statistiken över dödligt våld. Ett exem-
pel är att dödligt våld anmäls som vållande till annans död. En genomgång av
samtliga anmälda fall av vållande till annans död år 2002, visar att 7 av de 65
anmälda fallen avsåg våldsbrott med dödlig utgång (Rying, 2003). I ytterligare 24
fall misstänktes uppsåtligt våld kunna vara dödsorsak. Dessa 31 fall skulle, enligt
de instruktioner polisen använder vid brottsrubricering, ha registrerats som mord,
dråp eller misshandel med dödlig utgång (BRÅ, 2003).

En annan felkälla till den dolda brottsligheten kan vara oklarheter kring perso-
ner som anmälts som försvunna. Ett litet antal hittas aldrig men några av dessa
återfinns som offer för dödligt våld efter en kortare eller längre tid.

Brottsstruktur
Det dödliga våldet sker huvudsakligen i socialt marginaliserade miljöer av socialt
marginaliserade personer. Det är framför allt personer med missbruks- och/eller
psykiska problem som begår denna typ av våldsbrott och som många gånger även
drabbas av dem. Tidigare kriminalitet, arbetslöshet eller förtidspension liksom psy-
kisk sjukdom eller psykisk störning hos gärningsmannen kompletterar ofta denna



26

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

bild av utanförskap. Dessutom känner de inblandade varandra i mycket hög ut-
sträckning. Detta sammantaget innebär att det dödliga våldet oftast inte begås av
eller drabbar ”vem som helst”.

Relationer

Dödligt våld begås sällan mellan personer som inte känner varandra. I hela 70
procent av samtliga fall känner de inblandade varandra på ett eller annat sätt,
antingen som familjemedlemmar eller släkt, eller som bekanta på annat sätt (fi-
gur 1).

Det dödliga våldet inom familjen sker nästan alltid i hemmiljön. Kvinnor 15 år
och äldre dominerar som offer i dessa fall. I genomsnitt 20 kvinnor dödas varje år
av någon inom familjen/släkten. I nära hälften av familjefallen är det fråga om en
kvinna som har dödats av sin dåvarande eller före detta make, sambo eller fäst-
man. Sedan år 1990 mördas i genomsnitt 16 kvinnor per år i en nära relation. Det
vanligaste motivet är svartsjuke- och/eller separationsproblematik. I drygt 10 pro-
cent av fallen dödas kvinnliga offer i denna kategori av sitt vuxna barn.

En fjärdedel av offren inom det dödliga familjevåldet är män. De dödas i hälf-
ten av fallen av en kvinna i en nära relation, eller i tre till fyra fall per år. De
vanligaste motiven i dessa fall är någon form av konflikter i missbruksrelaterade
situationer.

Barn under 15 år som dödas inom familjen dödas i 95 procent av någon av
föräldrarna, eller i några fall av båda. Över tid har det skett en kraftig minskning
av de så kallade barnamorden, det vill säga dödligt våld mot barn under ett år
(Rying, 2004).

Det dödliga våldet mellan bekanta som inte är släkt begås huvudsakligen mel-
lan personer som är nära bekanta. Det är ofta fråga om våld i missbruksrelaterade
och/eller kriminella miljöer. I 60 procent av fallen är såväl offer som gärningsman
alkoholmissbrukare. Motiven domineras av så kallade ”fyllebråk” om bagatellar-
tade saker och uppgörelser i kriminella kretsar.

Det dödliga våldet mellan obekanta utgör till stor del det som brukar kallas
”det dödliga gatuvåldet”. Det drabbar oftast yngre män på allmänna eller nöjes-
relaterade platser i samband med händelser som börjar som mer eller mindre baga-
tellartade konflikter.3 Denna typ av dödligt våld har minskat under senare år.

Bland andra motiv när gärningsmän och offer inte är bekanta kan nämnas offer
som dödas av lejda gärningsmän (utan eget intresse) i samband med rån och in-
brott i bostäder, eller där det finns rasistiska och homofobiska motiv. Sexualmord
är mycket ovanliga i Sverige.

3 Dödsskjutningarna i Falun och vid Stureplan år 1994 med sammanlagt elva offer ingår i denna kategori.
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Våldsmetoder

Det dödliga våldet begås vanligen med någon form av vapen.4 I tre fall av fyra
användes ett sådant under perioden från 1990 (figur 2). I de fall vapen inte används
är strypning och kvävning de vanligaste metoderna. Det är främst kvinnor som blir
offer vid strypning och främst barn som blir offer för kvävning. Ren misshandel
som dödsorsak förekommer endast i knappt 10 procent av fallen. Misshandels-
fallen begås till största delen i missbruksrelaterade miljöer och drabbar i tre fall av
fyra manliga offer.

Dödligt våld utan vapen minskade från en tidigare dominerande andel fram till
andra hälften av 1980-talet till den stabila andel på 20–25 procent som därefter
varit fallet. Användningen av kniv ökade däremot sin andel till en nivå på mellan
40 och 50 procent.

Användningen av skjutvapen och andra vapen än knivar låg på en stabil nivå
på mellan 10 och 20 procent. Skjutvapen förekommer oftast vid dödligt våld när de
inblandade är obekanta med varandra. Under de senaste fem till sex åren har det
också skett ett relativt stort antal mord med skjutvapen i samband med uppgörelser
i kriminella kretsar

Självmord i samband med brottet

Sedan år 1990 begår i genomsnitt 9 procent av gärningsmännen självmord i sam-
band med brottet. Dessa fall är starkt förknippade med psykisk sjukdom och stör-

Figur 1. Dödligt våld i Sverige efter gärningsmannens relation till offret, 1990–2002.

4 Med vapen avses skjutvapen, kniv, stickvapen och hugg-/slagvapen.

Familj 34 %

Bekant 36 %

Obekant 15 %

Ouppklarade brott 15 %
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ning hos gärningsmännen. Dödligt våld med inslag av självmord är starkt koncent-
rerat till familjefallen. Den starka kopplingen till familjefallen visar sig särskilt
när barn mördas av sina föräldrar och då kvinnor mördas av män i nära relationer.

När kvinnliga gärningsmän begår självmord är det ofta de egna barnen som är
offer. De vanligaste våldsmetoderna är förgiftning genom gas från spis eller tablet-
ter, med någon form av vapen och genom mordbrand. Så gott som samtliga fall
sker i hemmet.

I de fall manliga gärningsmän begick självmord i samband med det dödliga
våldet under perioden från år 1990 var en fjärdedel av offren gärningsmännens
barn. Hälften av offren var en kvinna som gärningsmannen hade eller hade haft en
nära relation till. Skjutvapen är det vanligaste vapnet, ett vapen som är särskilt
ofta använt när flera offer förekommer. Därefter är kniv och strypning/kvävning de
mest förekommande våldsmetoderna som används av män.

Alkohol och narkotika

Enligt Lenke (1989) visar såväl svensk som internationell forskning om dödligt
våld att upp till 86 procent av gärningsmännen och 75 procent av offren var alko-
holpåverkade vid tiden för brottet. En stor andel av såväl gärningsmän som offer
var dessutom alkoholmissbrukare. Det är sedan tidigare känt att det dödliga våldet
ur ett alkoholperspektiv vanligen är inomgruppsrelaterat i den meningen att om
gärningsmannen är alkoholmissbrukare så är även offret det (Lindqvist, 1991).

Det finns svensk forskning som visar att narkotika inte är särskilt vanligt före-
kommande vid våldsbrott (t.ex. Kühlhorn, 1984 och 1996; Wikström, 1992). Ande-

Figur 2. Fördelning av våldsmetoder vid dödligt våld i Sverige, åren 1990–2002. Andelar (procent).

Kniv 44%

Hugg/slag 12 %

Skjutvapen 20 %

Strypning 12 %

Misshandel 9 %

Övrigt 3 %
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len gärningsmän som är narkotikamissbrukare är betydligt mindre än andelen
alkoholmissbrukande gärningsmän. Även offren är i betydligt mindre utsträckning
narkotikamissbrukare än alkoholmissbrukare. Narkotikapåverkan och narkotika-
missbruk är i huvudsak kopplat till fallen mellan bekanta utanför familjen, medan
det är mycket sällsynt i fallen inom familjen.

Brottsutveckling
Det dödliga våldet har, enligt dödsorsaksstatistiken, under den senaste 30-årsperioden
legat relativt konstant omkring 100 brott per år. Statistiken över anmälda brott
visar dock en annan bild av utvecklingen. Enligt den låg antalet fullbordade mord,
dråp och misshandel med dödlig utgång, med något undantag, relativt konstant
kring 135 brott per år under perioden 1975–1990. Under första hälften av 1990-
talet ökade antalet anmälda brott till omkring 175 per år. Mellan åren 2001 och
2003 ökade antalet polisanmälda brott från 167 till 189. Särskilt höga anmälnings-
siffror noteras för åren 2002 och 2003 (219 respektive 189, exklusive barnadråp).
Grovt sett ökade det anmälda dödliga våldet med cirka 50 procent under perioden
1975–2003. Antalet barnadråp var, med några undantag, ett eller inget per år. Den
statistiska ökningen är inte en verklig ökning utan kan förklaras av ett antal fakto-
rer (se avsnittet Dold brottslighet). Sammanfattningsvis kan sägas att anmälnings-
statistiken redovisar just de anmälda morden, dråpen och misshandeln med dödlig
utgång, oavsett vad brottsutredningen kommer fram till.

Dödsorsaksstatistiken och specialstudier (t.ex. Rying, 2000 och 2003) visar en
lägre nivå än anmälningsstatistiken och att det dödliga våldet inte ökat under
perioden från och med år 1975. Även om nivåerna är olika var utvecklingen den-
samma för dödsorsaksstatistiken och anmälningsstatistiken fram till år 1991. Där-
efter skiljer sig kurvorna åt. Det anmälda dödliga våldet ökade under första hälften
av 1990-talet, medan det minskade svagt enligt dödsorsaksstatistiken och Ryings
studier. Dessa två källor redovisar inte heller exakt samma nivåer, men de ligger
ganska nära varandra och följer varandra relativt väl i utveckling.

Medan det anmälda dödliga våldet ökade med cirka 50 procent ökade anmälda
försök till mord och dråp från cirka 200 brott per år i början av perioden 1975–
2003 till cirka 750 per år under de senaste åren. Det saknas undersökningar som
kan förklara denna uppgång. En teori skulle kunna vara att kraven på vad som ska
bedömas som försök har förändrats över tiden. Å andra sidan kan uppgången av de
anmälda försöken till mord och dråp ses i perspektivet av en kraftig uppgång av
anmäld misshandel under samma period.

En andel av de brott som rubricerades som vållande till annans död borde ha
rubricerats som dödligt våld. Se avsnittet Dold brottslighet ovan. Denna kategori,
exklusive trafikolyckor och arbetsolyckor, ligger nu på ungefär samma nivå som i
början av perioden 1975–2003. Under denna period anmäldes i medeltal cirka 60
brott per år. Variationerna var dock kraftiga, med lägst 37 och högst 125 brott per



30

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

år. Enligt Rying (2003) finns det inga indikationer på att det dödliga våldet skulle
ha ökat. Sedan år 1990 visar utvecklingen snarare på en minskning av antalet fall.

Traditionellt har forskningen visat att alkohol har en stark korrelation med
våldsbrott och inte minst det dödliga våldet, även om något kausalsamband inte
har kunnat visas (Lenke,1989). En viktig indikator för att man ska kunna förutspå
utvecklingen av det dödliga våldet skulle därför kunna vara att följa utvecklingen
av alkoholkonsumtionen i samhället. Men trots att alkoholkonsumtionen har ökat
påtagligt det senaste decenniet har det dödliga våldet ännu inte ökat.

Regional fördelning
Eftersom det rör sig om ett relativt litet antal brott är det svårt att analysera de
regionala variationerna av det dödliga våldet. Tillfälligheter spelar förmodligen
en stor roll för variationerna mellan regionerna, och för anmälningsstatistiken kan
kvaliteten skifta mellan de olika registrerande polismyndigheterna. En enkel ana-
lys av anmälningsstatistiken från de senaste tre åren, pekar dock mot att de områ-
den (län) som i förhållande till sin folkmängd har den största brottsligheten, grovt
sett också har det mesta dödliga våldet. Det finns även ett samband mellan det
totala antalet anmälda våldsbrott och det anmälda dödliga våldet på så sätt att
regioner som har en hög våldsbrottslighet har även en hög nivå dödligt våld.

Figur 3. Dödligt våld i Sverige enligt statistiken över anmälda brott och dödsorsaksstatistiken, åren 1975–2003.
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Uppklaring
Tillgängliga källor visar att det anmälda dödliga våldet har en hög uppklaring
jämfört med de flesta andra typer av brott. Enligt kriminalstatistiken år 2003 kla-
rades 77 procent av anmälda mord, dråp och misshandel med dödlig utgång upp –
33 procentenheter genom personuppklaring och 44 procentenheter genom teknisk
uppklaring. Enligt de tidigare beskrivna specialstudierna av det dödliga våldet i
Sverige sedan år 1990, där samtliga anmälda fall granskats manuellt, framgår det
att uppklaringsprocenten är än högre (t.ex. Rying, 2000 och  2003). Enligt dessa
genomgångar klarades hela 84 procent upp under perioden 1990–2002.

Eftersom det vid brottsutredningarna framkommer att en stor del av det an-
mälda dödliga våldet inte är mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång, så
klaras många brott upp genom så kallad teknisk uppklaring. Av de tekniskt upp-
klarade brotten hade 29 procentenheter avskrivits utan att det fanns några skäligen
misstänkta personer. Vanligast var att brotten skrevs av med motiveringen brott
kan ej styrkas, gärningen ej brott eller av annan anledning.

För 15 procentenheter av de tekniskt uppklarade brotten fanns det skäligen miss-
tänkta personer. Brottsutredningarna resulterade dock i att de anmälda brotten
kunde avskrivas som gärningen ej brott eller av andra skäl, varför även de som
varit misstänkta blev fria från misstankar. Ett antal av de misstänkta personerna
hade avlidit, vilket också var anledning till att brotten kunde avskrivas.

Under perioden 1975–2003 varierade uppklaringsprocenten kring en relativt
stabil nivå strax över 70 procent. Personuppklaring för dödligt våld innebar i samt-
liga fall att åklagare beslutade att väcka åtal mot en eller flera misstänkta perso-
ner. Personuppklaringsprocenten varierade kring 36 procent under perioden 1995–
2003 (för vilka år dessa uppgifter finns tillgängliga).

Över tid kan äldre ouppklarade fall komma att klaras upp i större utsträckning

Figur 4. Uppklaringsprocent och personuppklaringsprocent för dödligt våld i Sverige, åren 1975–2003.
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än tidigare. Det kan då vara fråga om bekanta till en gärningsman som känt till
gärningsmannens skuld, men som först efter ett antal år känner sig beredd att tala
om för polisen vad som har hänt. I framtiden kan en ännu större andel av det
dödliga våldet komma att klaras upp. En omständighet som redan mer eller min-
dre revolutionerat möjligheterna att knyta gärningsmän till bland annat fall av
dödligt våld är DNA-tekniken. Denna teknik kommer också med stor säkerhet att
påverka möjligheterna att klara upp äldre fall vid förnyad genomgång, i de fall
teknisk bevisning finns bevarad i form av till exempel cigarettfimpar eller urdruckna
flaskor som har använts av gärningsmannen.

Misstänkta
Under år 2003 registrerades 106 personer misstänkta för dödligt våld. Det var
ovanligt att dödligt våld begicks av fler än en gärningsman. I nio fall av tio begicks
det dödliga våldet av endast en gärningsman. I de fall flera gärningsmän var in-
blandade var det oftast fråga om yngre personer med kriminell bakgrund som var
obekanta med offret.

Kön

Av de personer som år 2003 misstänktes för dödligt våld var 6 kvinnor (cirka 6
procent av samtliga misstänkta personer), vilket kan jämföras med att andelen
kvinnor misstänkta för alla typer av brott är 19 procent och för våldsbrott cirka 12
procent.

De kvinnor som under perioden 1990–2002 befanns skyldiga till dödligt våld
utgjorde totalt 10 procent av gärningsmännen. Denna låga nivå har varit i stort
sett konstant under mycket lång tid (von Hofer, 1985). Under senare år har kvinnor-
nas andel till och med minskat något. En jämförande studie av kvinnliga och man-
liga gärningsmäns psykosociala bakgrundsfaktorer, visar att de kvinnliga gärnings-
männen hade fler försvårande omständigheter i sin uppväxt än de manliga (Yourstone,
2003). De hade vidare i större utsträckning än de manliga gärningsmännen varit
utsatta för hot och våld och sökt hjälp innan de begick det dödliga våldet.

De kvinnliga gärningsmännens dödliga våld var nästan uteslutande riktat mot
offer tillhörande familjen. I nära hälften av fallen var det en man i en nära relation
som blev offer och i ungefär en tredjedel av fallen var det kvinnans barn. Kvinnliga
gärningsmän dödade i knappt 20 procent av fallen en bekant utanför familjen,
vanligen i en missbruksrelaterad situation. Dödligt våld från en kvinna mot ett
obekant offer har förekommit mindre än en handfull gånger sedan år 1990.

De manliga gärningsmännen dominerar följaktligen markant. Relations-
fördelningen skiljer sig påtagligt åt. Medan kvinnliga gärningsmän dödade en fa-
miljemedlem i 80 procent av fallen, dödade en manlig gärningsman denna kate-
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gori av offer i endast drygt en tredjedel av fallen. Det var i stället mer än dubbelt så
vanligt att en man dödade en person utanför familjen, som han var bekant med,
som att han dödade en kvinna i en nära relation. Det hänger samman med den
höga andelen missbruksrelaterade fall av dödligt våld som gäller för männen.

Ålder

Nästan hälften av dem som misstänktes för dödligt våld år 2003 var under 30 år,
vilket betyder att medianåldern låg strax över 30 år. Det överensstämmer relativt bra
med fördelningen av alla brott, men ligger något under våldsbrotten, för vilka cirka
54 procent var yngre än 30 år. Åldersgruppen 15–20 år var underrepresenterad bland
de misstänkta för dödligt våld, medan åldersgruppen 21–29 år var överrepresenterad
jämfört med alla övriga brott och våldsbrott. Övriga åldersgrupper fördelade sig i
stort sett på samma sätt för dödligt våld och för övriga brott respektive våldsbrott.

Sett över perioden sedan år 1990 har medianåldern för gärningsmän vid dödligt
våld varit 32 år. Fem av gärningsmännen var pojkar under 15 år, och därför inte
straffmyndiga.

De unga gärningsmännen i åldern 15–20 år dödar, till skillnad från äldre gärnings-
män, oftast någon som är äldre än de själva. De dödar också tre gånger så ofta offer
som de är obekanta med och till 70 procent sker det på allmänna eller nöjesrelaterade
platser. För de äldre gärningsmännen sker detta bara i en knapp tredjedel av fallen.

Medelålders gärningsmän dödar oftast en familjemedlem eller en nära bekant.
Äldre gärningsmän, 60 år och äldre, utgörs nästan enbart av män. I majoriteten av
fallen dödar de sin hustru eller sambo i hemmet.

Figur 5. Genomsnittligt antal misstänkta personer för dödligt våld i Sverige per 100 000 invånare i respektive
åldersgrupp, åren 2001–2003.
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Lagförda
År 2003 avkunnades 137 domar för mord och dråp, varav 82 avsåg mord, 54 dråp
och 1 barnadråp. I lagföringsstatistiken särskiljs inte de fullbordade morden från
övriga brottsformer som försök, förberedelse, stämpling med mera. Påföljden i
merparten av domarna var fängelse – 58 för mord och 44 för dråp. Till rättspsykia-
trisk vård dömdes i 19 respektive 9 domar. För övriga domar var påföljden sluten
ungdomsvård, skyddstillsyn och villkorlig dom.

Av dem som dömdes för mord fick 9 livstids fängelse och 49 tidsbestämt straff.
Genomsnittstiden för de tidsbestämda fängelsestraffen var 7 år och 9 månader. För
dråp utdömdes enbart tidsbegränsade fängelsestraff och den genomsnittliga tiden
var 5 år och 4 månader. Exempel på andra brottstyper med långa utdömda fängel-
sestraff är grov mordbrand (50 månader), grov våldtäkt (71 månader) och grov
narkotikasmuggling (70 månader).

Under perioden 1990–2002 bedömdes i genomsnitt 81 personer per år som skyl-
diga till dödligt våld, det vill säga mord, dråp, barnadråp eller misshandel i kom-
bination med vållande till annans död. Denna siffra inkluderar, förutom slutgiltigt
dömda i domstol, också de gärningsmän som tog sitt liv i samband med brottet,
minderåriga gärningsmän samt dömda i andra länder för brott begångna i Sverige.

Den dominerande brottsrubriceringen är mord. Dråp och olika former av miss-
handel i kombination med vållande till annans död är ungefär lika vanliga. Det
förefaller som att domstolarna ser strängare på det dödliga våldet över tid.
Mordrubriceringen har ökat påtagligt sedan mitten av 1990-talet vid en jämförelse
med början av 1990-talet. Samtidigt har följaktligen de i sammanhanget mindre
allvarliga brottsrubriceringarna minskat under samma tid.

Av samtliga personer lagförda för dödligt våld5 har sedan år 1990 andelen fängelse-
dömda6 i genomsnitt varit 67 procent. Motsvarande andel dömda till rättspsykia-
trisk vård var 28 procent. Under 1970-talet var förhållandet i stort sett det om-
vända. Exempelvis dömdes under perioden 1975–1979 cirka 35 procent till fäng-
else och cirka 55 procent till rättspsykiatrisk vård (figur 6).

Denna påtagliga förändring har sin förklaring i rättsväsendets förändrade syn på
psykiskt störda brottslingar. Två utredningar (SOU, 1977:23 och SOU, 1984:64) har
föreslagit att en mindre andel av de psykiskt störda lagöverträdarna utan renodlade
psykossjukdomar ska dömas till rättspsykiatrisk vård (tidigare sluten psykiatrisk vård).
Dessa förändringar i rättsväsendets syn har i särskilt hög grad påverkat påföljds-
utvecklingen för dömda för dödligt våld (Rying, 1996a, 1998 och 2001).

Enligt två domar i Högsta domstolen, år 1985 och år 1999, finns det ingen
normalpåföljd för mord utan hänsyn ska i varje enskilt fall tas till samtliga förelig-
gande omständigheter. Antalet utdömda livstidsstraff har dock ökat. Livstidsstraffet
utdömdes i liten utsträckning under 1970- och 1980-talen. Sedan år 1990 har livstids-

5 Inklusive försöksbrott.
6 Inklusive sluten ungdomsvård.
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straffet utdömts för i genomsnitt 30 procent av de morddömda som dömdes till
fängelse (figur 7).

En annan förändring som har stor betydelse för denna utveckling är det faktum
att såväl livstidsstraffets faktiska längd som reglerna för villkorlig frigivning har
ändrats. Under lång tid fanns det en praxis som innebar att livstidsstraffet i de flesta
fall omvandlades till 14–16 års fängelse. Sedan början av 1990-talet har denna
praxis försvunnit och ersatts av en stor osäkerhet i frågan om hur länge livstids-
dömda ska avtjäna sina straff. En ny praxis verkar dock har utkristalliserats under
1990-talet, som innebär att ett livstidsstraff kan omvandlas till ett tidsbestämt straff
på mellan 18 och 25 års fängelse (Uttersköld, 1998 och SOU, 2002:26).

Efter hand har också reglerna för villkorlig frigivning ändrats. Efter den 1
januari 1999 kan en intagen inte friges förrän efter två tredjedelar av strafftiden
(Uttersköld, 1998 och SOU, 2002:26). Tidigare kunde dömda friges efter halva
strafftiden. Detta innebär att en gärningsman som på 1970-talet dömdes till livs-
tids fängelse och fick sitt straff omvandlat till 14–16 års fängelse, var fri efter 7–
8 år. I dag kan i stället en livstidsdömd, med ett tidsbestämt straff på 25 års
fängelse, avtjäna drygt 16 års fängelse, det vill säga mer än den dubbla straffti-
den jämfört med på 1970-talet. Enligt en ny utredning avseende frigivningen av
livstidsdömda kan stora förändringar komma att ske i hanteringen av frågan
(SOU, 2002:26).

Figur 6. Fördelning av påföljder för gärningsmän lagförda för mord och dråp i Sverige (inklusive försöksbrott)
under perioden 1975–2003. Andelar i procent.
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Tidigare kriminell belastning

Cirka 70 procent av de gärningsmän som dömts för mord eller dråp har tidigare
lagförts för brott. En undersökning av det dödliga våldet i Stockholms kommun
under perioden 1951–1991 (Rying, 1996 b) visar att andelen tidigare kriminellt
belastade lagförda gärningsmän ökade från 33 procent på 1950-talet till 77 procent
under perioden 1980–1991. Särskilt vanligt är det, när våldet begås mellan be-
kanta utanför den egna familjen, att den lagförde gärningsmannen sedan tidigare
har en kriminell belastning. De manliga lagförda gärningsmännen var i 71 procent
av fallen tidigare lagförda för någon typ av brott, medan endast 48 procent av de
lagförda kvinnliga gärningsmännen var det.

Psykisk sjukdom eller störning

Det är mycket vanligt att de gärningsmän som begår dödligt våld har någon form
av psykisk sjukdom eller störning. För att domstolen ska kunna avgöra om en
gärningsman ska dömas till fängelse eller rättspsykiatrisk vård, kan det beslutas
om en rättspsykiatrisk undersökning. En sådan syftar till att få reda på om gär-
ningsmannen lider av en så kallad ”allvarlig psykisk störning”, vilket är förutsätt-
ningen för att kunna dömas till rättspsykiatrisk vård. I drygt 60 procent av fallen
under perioden 1990–2002 beslutades om en rättspsykiatrisk undersökning. Av de
undersökta gärningsmännen fick 95 procent en psykiatrisk diagnos och led följakt-
ligen av en psykisk sjukdom eller en psykisk störning. De dominerande diagnos-
kategorierna var så kallade personlighetsstörningar, som nära hälften av de under-

Figur 7. Antal fängelsedomar för mord efter utdömd fängelsetid, åren 1975–2003.
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sökta led av, och psykoser, eller psykisk sjukdom, som fanns hos nära 30 procent.
Lägger man dessutom till de gärningsmän som begick självmord var andelen psy-
kiskt sjuka eller psykiskt störda ännu större.

Eftersom endast drygt 60 procent av gärningsmännen fick genomgå en rättspsy-
kiatrisk undersökning, vet vi ganska lite om de övriga gärningsmännens psykiska
status. Data från perioden 1994–2003 visar dock att nära 20 procent i stället för en
rättspsykiatrisk undersökning fick genomgå en liten sinnesundersökning, en så kal-
lad paragraf 7-undersökning. Av dessa bedömdes 70 procent ha någon form av
psykisk sjukdom eller psykisk störning Totalt sett innebär detta att över 80 procent
(inklusive självmorden) är dokumenterat psykiskt sjuka eller störda.

Offer
Fall av dödligt våld med fler än ett offer är mycket ovanliga i Sverige. Förutom
dödsskjutningarna i Falun och vid Stureplan i Stockholm år 1994 har endast ett fall
med fler än tre offer inträffat. Då krävdes fyra offer i en familjetragedi.

Kön

Könsfördelningen för offren är annorlunda än könsfördelningen för gärningsmän-
nen. Fortfarande dominerar män som offer och utgör två tredjedelar av dessa.
Kvinnornas andel av offren för dödligt våld har varit drygt 30 procent under de
senaste 30 åren, vilket betyder att de är tre gånger vanligare som offer än de är som
gärningsmän.

Beroende på offrens kön är det stor skillnad på relationen till gärningsmännen
(Rying, 2000). Kvinnliga offer dödades i majoriteten av fallen av en familjemed-
lem medan manliga offer oftast dödades av någon utanför familjen (figur 8). För
hälften av de kvinnliga offren var gärningsmannen en man som kvinnan hade eller
hade haft en nära relation till (Rying, 2001 och 2004). För vuxna män däremot var
denna typ av relation ovanlig. I endast fem procent av fallen blev en man dödad av
en kvinna i en nära relation. I stället dominerade gärningsmän som de var be-
kanta, men inte släkt, med.

De vuxna kvinnorna (15 år och äldre) var offer för en familjemedlem i över 60
procent av fallen. Motsvarande andel för män var drygt 10 procent. I stället döda-
des de manliga offren vanligen av en man han på något sätt var bekant med utan-
för familjen. Dessa fall var i huvudsak kopplade till missbruksrelaterade situatio-
ner och/eller olika typer av uppgörelser i kriminella sammanhang.

Medan kvinnliga offer endast undantagsvis dödades av en obekant gärnngsman
blev i genomsnitt nära tio män per år offer för obekanta.
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Ålder

I Sverige dödas sedan år 1990 ungefär sju barn under 15 år per år genom våld
(Rying, 2004). Övriga offer för dödligt våld är något äldre än gärningsmännen.
Under perioden 1990–2002 var offrens medianålder 41 år, vilket är fem till tio år
mer än gärningsmännens. Cirka 60 procent av offren var i åldern 20–49 år och
deras andel av befolkningen var cirka 40 procent. Barn, ungdomar och personer
över 50 år var däremot något underrepresenterade som offer i förhållande till sin
andel av befolkningen. Ungdomar var alltså underrepresenterade som offer men

Kvinnor

Figur 8. Offrens relation till gärningsmännen vid dödligt våld i Sverige efter kön, åren 1990–2002. Andelar i
procent.
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överrepresenterade som gärningsmän. Antalet unga gärningsmän mellan 15 och
20 år har dock minskat påtagligt sedan första hälften av 1990-talet (Lindström och
Rying, 2002).

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Det är svårt att förhindra dödligt våld vid brottstillfället. En stor del av fallen sker
i bostadsmiljö, mellan personer som känner varandra och utan vittnen. Detta sam-
mantaget gör att möjligheterna till insyn och ingripande i det akuta skedet är små.

Eftersom en stor del av det dödliga våldet begås i missbrukarkretsar mellan
personer som är bekanta och som missbrukar framför allt alkohol, är en viktig
åtgärd att minska missbruket. Det är också viktigt att förbättra missbrukarnas
levnadsomständigheter.

Ytterligare en stor del av det dödliga våldet sker inom familjen. Samhällets
åtgärder i dessa fall måste inriktas på att fånga upp familjer i riskzonen innan det
går så långt som till dödligt våld. Eftersom motiven ofta är svartsjuka i samband
med separation eller kopplade till gärningsmannens psykiska sjukdom är det tro-
ligt att dessa familjer på något sätt har kontakt med någon myndighet innan brottet
inträffar. Myndigheterna behöver dock bli bättre på att identifiera familjer i riskzo-
nen för dödligt våld liksom att öka samarbetet med varandra och med organisatio-
ner som kvinnojourer etc. En nyligen publicerad studie av dödligt våld mot kvin-
nor i nära relationer, visar att många av dessa mord kan förebyggas då gärnings-
männens psykiska störningar kan vara behandlingsbara (Rying och Belfrage, 2004).

Så kallade hedersmord är sedan ett antal år en av de mest omdebatterade ty-
perna av dödligt våld. Det finns olika definitioner av vad som är ett hedersmord
(t.ex. Eldén, 2003). Debatten har dock huvudsakligen avsett de fall där en ung
invandrarflicka blivit mördad av en manlig släkting eller flera, för att hon anses ha
svärtat ned släktens heder. Enligt denna definition finns det tre rapporterade brott
begångna i Sverige sedan år 1990. De begicks 1994, 1996 och år 2001 av totalt
fyra manliga släktingar till offren. I ytterligare några fall pågår förundersökningar.
Dessutom mördades en ung kurdisk kvinna år 1999 i Kurdistan av två släktingar.
Dessa fall skiljer sig på många sätt från det ”traditionella” dödliga våldet i Sverige.
Ett exempel på detta är att de ofta är planerade, ibland i samråd med släktingar,
ibland genom att hot på olika sätt har framförts tidigare.

På en punkt är de fyra ovan nämnda gärningsmännen dock påfallande lika den
stora majoriteten av gärningsmän vid övrigt dödligt våld. De karaktäriseras av
missbruk, psykisk störning och tidigare kriminell belastning. Även på andra sätt är
de socialt marginaliserade.

En annan fråga som debatterats flitigt under senare år är de fall av dödligt våld
på allmänna platser som psykiskt sjuka gärningsmän begått mot obekanta offer.
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Det är lätt att få en känsla av att denna typ av dödligt våld skulle ha ökat till en
beständigt högre nivå. Det finns dock inget som talar för detta. Som tidigare nämnts
har det dödliga gatuvåldet minskat påtagligt sedan början av 1990-talet. De fall
som ändå inträffade, begicks i huvudsak av gärningsmän med andra typer av psy-
kiska problem är ren psykisk sjukdom. Denna bild finns också beskriven i interna-
tionell forskning (Shaw m.fl., 2004). I själva verket är det mycket ovanligt med
psykiskt sjuka gärningsmän i dessa sammanhang. De förekommer endast i genom-
snitt i ett fall vartannat år och det finns inte någon ökande trend. I stället är det
gärningsmän med någon form av personlighetsstörning som dominerar. Samhället
erbjuder i endast liten utsträckning adekvat psykiatrisk vård för dessa personer. I
denna mening kan det finnas fog för en viss kritik mot bristande psykiatriska vård-
insatser.

Den typ av personlighetsstörning som är vanligast vid det dödliga gatuvåldet är
så kallad antisocial personlighetsstörning. Denna typ av störning karaktäriseras
bland annat av låg impulskontroll och att personen är lättirriterad, har nära till
aggressivitet och visar bristande empatiförmåga. De utmärkande faktorerna för
denna psykiska störning stämmer väl in på de situationer som ofta ligger bakom
det dödliga gatuvåldet. Det utlöses ofta av bagatellartade bråk om knuffar eller
liknande. Gärningsmännen är ofta alkoholpåverkade, men mer sällan missbru-
kare, och reagerar ofta med omedelbar aggressivitet. Offren blir vanligen miss-
handlade eller knivskurna till döds och är i påfallande hög utsträckning unga män.
Påföljderna för gärningsmännen är i nio av tio fall fängelse. Livstid utdöms för
ungefär 25 procent av de fängelsedömda vid dödligt gatuvåld. Rättspsykiatrisk
vård är således mycket sällsynt som påföljd. Det dödliga gatuvåldet karaktäriseras
följaktligen i huvudsak av psykisk störning bland gärningsmännen och påtagliga
maskulina inslag, vilket också är fallet globalt (Polk, 1994), och inte av ren psy-
kisk sjukdom eller missbruk. Sammanfattningsvis kan man slå fast att risken för
den enskilde att bli överfallen av en obekant psykiskt sjuk person på allmän plats i
princip är nästintill obefintlig. Denna risk har heller inte ökat.
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Sammanfattning
Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År
2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, motsvarande 726 fall på 100 000
invånare. Av de år 2003 anmälda misshandelsfallen registrerades 34 procent som
kvinnomisshandel, 54 procent som misshandel mot män och 12 procent som barn-
misshandel (misshandel mot personer upp till 14 år). Utöver dessa fall av misshan-
del förekommer våldsbrottskategorin våld mot tjänsteman, ett brott för vilket
lagstiftaren har satt ett högre straffvärde än för de misshandelsfall som inte bedöms
som grova. År 2003 polisanmäldes 4 349 fall av sådan våldbrottslighet, vilket
innebär 48 fall per 100 000 av medelfolkmängden. Av dessa var 19 procent riktade
mot poliser. Sett över tid har misshandelsbrotten ökat. Mörkertalet för misshan-
delsbrott är högt. Den faktiska våldsbrottsligheten är enligt offerundersökningar
ungefär tio gånger högre än den polisanmälda våldsbrottsligheten. Ändå ligger
vissa typer av våldsbrott, speciellt barnmisshandel, utanför de åldersgrupper som
omfattas av offerundersökningar. Andra typer av misshandel, exempelvis misshan-
del inom familjen, är underrapporterade från de intervjuade. Utöver detta anträffas
inte alla de för offerundersökningen utvalda personerna. Det gäller i synnerhet
personer som skulle kunna rapportera om våldet i kriminella nätverk eller
marginaliserade grupper.

Slutsatser om den faktiska våldsutvecklingen präglas av en viss osäkerhet när
mörkertalet är så pass högt och dessutom varierar över tid. En första indikation för
bedömningen att våldsökningen inte endast återspeglar ändringar i anmälnings-
benägenheten ger en studie som belyser effekterna av ändringar i totalkonsumtio-
nen av alkohol och den polisregistrerade misshandelsbrottsligheten. En andra indi-
kation på en systematisk våldsökning ger offerundersökningarnas resultat för pe-
rioderna 1991–1993 och 1999–2001 (Häll, 2004).

Ungdomarnas andelar av brottsdeltagandena gick efter de kraftiga ökningarna
under den första hälften av 1990-talet tillbaka i relation till motsvarande utveck-
ling hos äldre gärningsmän. För perioden 1995 till 2001 finns det skolundersökningar
som bland annat innehåller självrapporterade uppgifter om brottsdeltaganden av
eleverna i årskurs 9 (BRÅ, 2003).  Dessa bekräftar den bild som rättsstatistiken ger,
nämligen att ungdomarnas misshandelsbrottslighet inte har ökat sedan dess. Även
för unga flickor har våldsbrottsligheten enligt självrapporterade uppgifter stått stilla,
trots att deras brottsdeltaganden har ökat. En förklaring till detta kan vara, att
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könsutjämningen har den effekten att ett våldsoffer i allt mindre utsträckning bryr
sig om en gärningsmans könstillhörighet när ett beslut om polisanmälan fattas.

Av de våldsbrott där misstänkta gärningsmän blivit lagförda har kategorin grov
misshandel ökat medan den stora kategorin vanlig misshandel har minskat under
den senaste tioårsperioden. För den förstnämnda kategorin resulterar en dom för
80–90 procent av lagbrytarna i frihetsstraff, för den sistnämnda kategorin mellan
20 och 30 procent. Enligt offerundersökningarna omfattar ökningen av våldet så-
väl de grova som de mindre grova fallen – en ökning som inte återfinns i rättsstatis-
tiken. Detta kan bero på att minskningen av brottsuppklaringen har påverkat de
mindre grova fallen mest. För ungdomar, som var 15–17 år när brottet begicks, har
inte heller kategorin vanlig misshandel minskat.

Inledning
I följande avsnitt beskrivs misshandelsbrottsligheten i generell mening. I avsnittet
diskuteras även misshandelsbrottslighetens samvariationer med alkohol-
konsumtionen, gatuvåldet och ungdomsvåldets utveckling. I ett senare avsnitt be-
skrivs i detalj misshandelsbrott riktade mot kvinnor och barn.

Dold brottslighet
Offerundersökningar används för att fånga in också den dolda brottsligheten och
på så sätt få en bild av den totala kriminaliteten. Enligt Statistiska centralbyråns
(SCB) senaste offerundersökning drabbades svenska folket under en tolvmånaders-
period under åren 1999–2001 av drygt 15 000 händelser av våld och hot om våld
beräknat per 100 000 invånare. Under samma period var motsvarande värde för
de polisanmälda händelserna knappt en tiondel, nämligen 1 442. Detta innebär att
den faktiska brottsnivån kan vara cirka tio gånger högre än den brottslighet som
polisen registrerar.

Detta höga mörkertal minskar med den allvarlighetsgrad som kännetecknar
olika våldshändelser. I den senaste offerundersökningen exempelvis uppgav offren
för sådant våld, som krävde läkarvård, i 72 procent av fallen att de tog kontakt
med polisen. Motsvarande andel för våldshändelser utan synliga märken eller
kroppsskada var 22 procent. Vidare fördelade sig, enligt samma undersökning,
alla händelserna av våld och hot nästan lika mellan män och kvinnor, 54 procent
på män och 46 procent på kvinnor. Det grova våldet däremot, det som krävde
läkarvård, fördelade sig med 70 procent på männen och 30 procent på kvinnorna.
Av den polisanmälda misshandeln mot vuxna drabbade under samma period 61
procent manliga offer och 39 procent kvinnliga.

På så sätt är den polisanmälda brottsligheten ett urval av den mera allvarliga
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våldsbrottsligheten. Offerundersökningar omfattar däremot i större utsträckning
”vardagligt” våld, som inte är av sådan dignitet att offren eller vittnen polisanmäler
det.

Dessa undersökningar fyller dock inte alla kunskapsluckor i våldsbrotts-
utvecklingen. De saknar inte bara information om gärningsmännen, till exempel
ungdomar, utan de återger bristfälligt situationen i kriminella kretsar och bland
missbrukare av alkohol och droger. Ett annat problem med offerundersökningar är
att det krävs att offren återger våldshändelser som de varit med om under de se-
naste tolv månaderna. Det kan ibland innebära minnesfel, vilket är en orsak till att
summan av de våldshändelser som enligt offerundersökningarna har polisanmälts
överstiger det faktiska antalet polisanmälningar. En viktigare orsak är dock sanno-
likt den ”sociala önskvärdheten”, det vill säga att de intervjuade säger att de gjort
det som borde ha gjorts.

Den sociala önskvärdheten har ofta visat sig vara ett oöverstigligt problem när
man försökt kartlägga brottsdeltagandet i allvarlig kriminalitet med hjälp av inter-
vjuer. Offerundersökningarna ger ju ingen information om i vilken utsträckning
det är ungdomar eller vuxna, män eller kvinnor, fattiga eller rika som begår brot-
ten. Ett undantag är skolundersökningarna som gjorts sedan år 1995 och som nu-
mera genomförs i BRÅ:s regi (Ring, 1999; BRÅ, 2003a). Dessa omfattar represen-
tativa stickprov på flera tusen ungdomar i årskurs 9. I dessa rapporterar ungdo-
marna anonymt om såväl utsattheten för bland annat våldsbrott som benägenheten
att själva begå dem under en tolvmånadersperiod. Skolundersökningarna utgör
givetvis en central källa för bedömning av våldsutveckling bland ungdomar trots
att de endast omfattar en enda årskurs och inte genomförs varje år.

År 2001, året för den senast publicerade skolundersökningen, rapporterade 9,3
procent av eleverna i årskurs 9 att de deltagit i våldshandlingar. Detta innebär
totalt för de då knappt 1,1 miljon 15-åringarna att 10 200 av dem gjort sig skyl-
diga till åtminstone ett misshandelsbrott under tolv månader. Motsvarande siffra
för antalet för misshandelsbrott misstänkta 16-åringar under år 2001 blev 871 en-
ligt brottsstatistiken, det vill säga endast 8,6 procent av dem som själva rapporte-
rat att de deltagit i sådana brott. Mörkertalet för våldsbrott för unga gärningsmän
är större för flickor än för pojkar.

Brottsstruktur
Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År
2003 anmäldes 65 177 sådana brott till polisen, 726 fall på 100 000 invånare (medel-
folkmängd). Av de misshandelsfall som anmäldes år 2003 registrerades 34 procent
som misshandel mot kvinna, 54 procent som misshandel mot man och 12 procent
som misshandel mot barn (personer upp till 14 år). De polisanmälda brotten kan
också relateras till antalet 100 000 offer, det vill säga till antalet 100 000 personer
i respektive genusgrupp i medelbefolkningen. Per 100 000 barn (0–14 år) anmäldes
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477 fall av misshandel. Motsvarande värde för vuxna offer (personer 15 år och
äldre) uppgick till 780. Per 100 000 kvinnor uppgick antalet polisanmälda fall av
våld mot kvinnor till 599. Motsvarande siffra för män var 967.

Av de anmälda misshandelsbrotten skedde 48 procent utomhus och 52 procent
inomhus. När det gällde misshandel mot män var det vanligast att gärningspersonen
var obekant med offret (66 procent), medan det motsatta gällde när kvinnor var
offer. I 75 procent av de polisanmälda fallen var kvinnan bekant med gärnings-
mannen. Kategorin misshandel mot man utomhus av obekant gärningsman brukar
betecknas som gatuvåld, medan misshandel mot kvinna inomhus av bekant gär-
ningsman brukar betecknas som familjevåld. Gatuvåldet svarade för 25 procent av
samtliga anmälda misshandelsbrott år 2003, medan familjevåldet svarade för 21
procent.

Brottsutveckling
Om man ska beskriva brottsutvecklingen måste man kunna bedöma om det fak-
tiska kriminella våldet har ökat, minskat eller förblivit oförändrat. Mörkertalet för
våldet är emellertid så pass stort att det inte går att dra några helt säkra slutsatser.
Såväl mörkertalet som det faktiska våldet kan ha ändrats – och det kan vara svårt
att avgöra vad som väger tyngst.

I ett samhälle i vilket omsorg om den fysiska integriteten spelar en allt större
roll, ökar sannolikt anmälningsbenägenheten för våldsbrott, vilket minskar mörker-
talet. Detta sker genom att tjänstemän på myndigheter i allt större utsträckning
åläggs att iaktta tecken på våldsskador hos personer i deras omsorg och att polis-
anmäla fall av misstänkta våldsbrott. Det gäller också anställda inom sjukvården,
barnomsorgen, äldrevården och skolan samt dessutom att befolkningen i allt min-
dre grad accepterar våld och hot om våld. Trots detta finns det fortfarande ett högt
mörkertal.

Allt talar för att mörkertalet är lägst för det grova våldet och högst för de
mindre grova. För att få ett bättre underlag för bedömningar, särredovisas – där så
är möjligt – de grova misshandelsbrotten från de mindre grova. Ändras antalet
grova våldsbrott kan det tala för att också det faktiska våldet förändrats, såvida
inte speciella regionala förhållanden svarat för svängningarna över tid. Ändras
däremot främst den mindre allvarliga brottsligheten, medan det grova våldet för-
blivit stabilt, talar det för att det främst är anmälningsbenägenheten som föränd-
rats. En förutsättning för dessa antaganden är dock att bedömningen av vad som
avses med grovt våld varit oförändrad. Det kan inte helt uteslutas att det hos poli-
sen skett en glidande förändring av definitionerna. Ändringar av anmälnings-
benägenheten har större betydelse för polisanmälda brott än för offerundersökningar
men kan påverka båda indikatorerna.

År 2003 anmäldes alltså 65 177 misshandelsbrott till polisen. Utvecklingen se-
dan år 1975 har inneburit en konsekvent ökning av brottsanmälningarna fram till
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mitten av 1990-talet då kurvan planade ut. Efter år 2001 har ökningen tagit fart
igen. Misshandeln mot barn har ökat kraftigare och mer konsekvent än misshandels-
brotten mot vuxna. Ökad anmälningsbenägenhet på grund av bland annat fortlö-
pande skärpning av rutinerna inom sjukvård och barnomsorg när det gäller att
uppmärksamma tecken på våld torde vara en viktig förklaring till utvecklingen
över tid. Eftersom detta kapitel fokuseras på misshandel i allmänhet – barn-
misshandeln beskrivs i ett särskilt kapitel i denna rapport – finns det anledning att
visa utvecklingen av misshandelsbrotten mot vuxna per vuxen invånare (15 år och
äldre) och för barn per 100 000 barn var för sig, se figur 1a. Barnmisshandeln
kännetecknades av en helt annan ökningstakt och den beskrivna stagnationen av
misshandelsbrotten i mitten av 1990-talet varade längre för misshandel mot vuxna
än mot barnen.

Ett ytterligare sätt att få kontroll över anmälningsbenägenhetens inverkan är att
separera de våldsbrott för vilka förändringar av anmälningsbenägenheten har ett
större spelrum, det vill säga de allvarliga från de mindre allvarliga våldsbrotten. I
kategorin allvarligare våld har här sammanfattats misshandel mot vuxna, våld
mot tjänsteman, våldtäkt, rån samt mord- och dråpförsök. Den andra kategorin
med ett större spelrum för anmälningsbenägenheten utgörs av olaga hot och ofre-
dande. Som figur 1b visar har det mindre allvarliga våldet ökat snabbare än det
allvarliga våldet. Det mindre allvarliga våldet har inte heller drabbats av 1990-
talets stagnationsperiod. Detta styrker tolkningen, att en viss och kanske större del
av ökningen av våldsbrottsligheten beror på en ökad anmälningsbenägenhet. Det
bör dock noteras att uppgången av den mera allvarliga våldsbrottsligheten under
de senaste två åren inte har följts av en lika stark eller starkare ökning av det

Figur 1a. Misshandel mot barn och misshandel mot vuxna per 100 000 vuxna resp. barn i medelfolkmängden,
åren 1982–2003.
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mindre allvarliga våldet. Detta tyder på att en ny ökningsperiod av det faktiska
våldet har påbörjats.

Sedan år 1974 genomför SCB på uppdrag av riksdagen årliga undersökningar
av levnadsförhållanden (ULF). I ULF-undersökningarna ingår sedan år 1978 frågor
om befolkningens utsatthet för brott under en period på tolv månader. Sedan år
1980 skiljer ULF-undersökningarna mellan fyra olika typer av våldsbrott, nämli-
gen våld som kräver medicinsk vård (inklusive tillsyn av sjuksköterska och tand-
vård), våld som lämnar synliga märken men inte kräver medicinsk vård, våld utan
synliga märken och hot om våld. Offerundersökningarnas definition av våld är
vidare än kriminalstatistikens begrepp misshandel och omfattar bland annat de
relativt stora kategorierna ofredanden och olaga hot. Offerundersökningarna ger
vidare information om såväl antalet våldshändelser som antalet offer, medan
rättsstatistikens anmälda brott endast visar antalet händelser.

För att få en adekvat jämförelse mellan uppgifterna i brottsstatistiken respektive
offerundersökningarna kan endast händelserna användas. Vidare förutsätter jäm-
förelserna att exponeringsperioden för själva händelsen enligt offerundersökningarna
(en tolvmånadersperiod räknad från intervjutillfället) jämförs med perioden för
anmälan. Eftersom vissa offerundersökningar bygger på uppgifter av befolkningen
i åldrarna 16–74 år måste en jämförelse över tid begränsas till händelserna som rör
denna del av befolkningen.

I figur 2 återges uppgifter från dels offerundersökningar, dels brottsstatistik med
exponeringsperioden/anmälningsperioden 1981–1983 som bas för indexserien.

Våldet enligt brottsstatistiken har en högre ökningstakt än våldet enligt offer-
undersökningarna. En rimlig tolkning av detta är att en del av ökningen av det

Figur 1b. Utvecklingen av vissa allvarliga och mindre allvarligare våldsbrott per 100 000 invånare (medel-
folkmängden), åren 1982–2003.
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polisanmälda våldet beror på en ökad anmälningsbenägenhet. Offerundersökningarna
däremot fångar in våldshändelser på en betydligt lägre nivå och tämligen oberoende
av förändrad anmälningsbenägenhet.

I offerundersökningarna åren 2000–2001 fick offren för första gången berätta
om händelser av våld och hot som i antal översteg sex under en tolvmånaders-
period. Detta är marginellt förekommande men leder i en jämförelse med tidigare
perioder till en viss överskattning. Totalt har antalet händelser ökat snabbare än
antalet drabbade offer. Trots detta har antalet offer från exponeringsperioden 1991–
1993 ökat från 3,4 procent av personer 16–84 år till 3,9 procent under exponerings-
perioden 1999–2001. Den största ökningen inträffade för andelen offer för våld
med synliga märken eller kroppsskada. Antalet offer för hot om våld däremot hade
minskat något, från 4,6 procent under perioden 1991–1993 till 4,5 procent perio-
den 1999–2001.

Den senaste våldsökningen, enligt uppgifter från den polisanmälda brottslighe-
ten i huvudsak från och med år 2001, har inte fått och heller inte kunnat få gen-
klang i den senast publicerade offerundersökningen. Dess senaste exponeringsperiod
av 12 månader faller under kalenderåren 1999–2001, där våldsökningen fortfa-
rande är svag. Jämförelser i offerundersökningarna fokuseras över tid på två
exponeringsperioder, 1991–1993 och 1999–2001. Dessa indikerar en ökning över
tid. Såvida det redovisas värden för ännu tidigare perioder, är nivån för vålds-
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Figur 2. Utvecklingen av händelser av våld och hot om våld per 100 000 invånare enligt offerundersökningarna
och polisanmälda våldsbrott och hotbrott (ofredande och olaga hot) per 100 000 invånare med exponerings-
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1 Kartläggningen av antalet händelser under exponeringsperioden 1999–2001 skiljer sig i offerundersökningarna
något från den under tidigare år använda.
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händelser och andelen våldsoffer för perioderna mellan 1977–1978 fram till slutet
av 1980-talet lägre än under de två perioderna 1991–1993 och 1999–2001.

Män respektive kvinnor

Misshandel mot kvinnor är ett av de brott som ägnats stor uppmärksamhet både i
den allmänna debatten och hos lagstiftaren. I figur 3 redovisas utvecklingen sedan
år 1982 för våld mot kvinnor respektive män. Barnmisshandeln, som omfattar
offer i åldrarna 0–14 år, ligger utanför dessa två redovisade kategorier.

Stagnationen i tillväxten under mitten av 1990-talet har för såväl kvinnor som
män gett vika för en ökning under de senaste tre åren. Ökningen gäller inte bara
den största kategorin inom kvinnomisshandeln, nämligen där offret och gärnings-
personen känner varandra utan också i den med för offret okända gärningsmän.
Det högsta värdet för båda kategorierna noterades år 2003. För männens del låg
denna typ av misshandel i stort sett på samma nivå mellan åren 1994 och 2001
men har sedan dess stigit och var, liksom för kvinnor, högst under år 2003.

För misshandel av en för offret obekant gärningsperson, tycks stagnationen också
ha upphört. För den största misshandelskategorin överhuvudtaget, våld mot män
av en för offret okänd gärningsman, var noteringen för det senaste året högre än
under något tidigare år. Utvecklingen var ungefär densamma för kvinnliga offer
för denna typ av våldsbrott; även här med ett maximivärde för det senaste året.
Utvecklingen för misshandel mot kvinnor analyseras mer ingående i nästa kapitel
i denna rapport.

Figur 3a. Polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare. Kvinnor fördelade på om offret var bekant eller
obekant med gärningspersonen, åren 1982–2003.
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Gatuvåld

Att det faktiska våldet har ökat, inte minst under 1990-talet, får stöd av gatuvåldets
utveckling. Misshandelsbrotten utomhus mot män av för offret obekanta gärnings-
män är den kategori som torde vara mest okänslig för ändringar i anmälnings-
benägenheten. Dessa brott har ökat konsekvent sedan år 1982. Utvecklingen illust-
reras i figur 4.

Gatuvåldet, som svarar för ungefär en fjärdedel av alla polisanmälda
misshandelsfall, torde alltid ha haft en förhållandevis hög anmälningsbenägenhet.
Det finns inte heller några direkta indikationer på att denna skulle ha förändrats
över tid. Samhällsdebatten och olika aktioner för att komma åt det dolda våldet
har sannolikt varit orsaken till den ökade anmälningsbenägenheten för vissa typer
av misshandel. Det har gällt våldshändelser där offer och gärningsman varit be-
kanta, som vid barnmisshandel, kvinnomisshandel och våld mellan skolelever. Till
saken hör att det saknas direkta indikationer på att anmälningsbenägenheten skulle
ha minskat, exempelvis genom att många skulle ha lärt sig leva med en högre
våldsnivå.

Vad som möjligen kunde tala för en ökad anmälningsbenägenhet för denna typ
av våld är ett successivt avståndstagande gentemot våld som konfliktlösningsmetod.
Ett rimligt antagande är dock att förändringen i så fall endast kan ha påverkat
utvecklingen i begränsad omfattning.

Det är således rimligt att anta att anmälningarna om gatuvåld utgör en mer
stabil utgångspunkt för analyser av det faktiska gatuvåldets förändringar än andra
typer av våld. Det är även rimligt att anta att anmälningarna inom de övriga
misshandelskategorierna är starkt påverkade av samhällsdebatten om mindre tole-

Figur 3b. Polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare. Män fördelade på om offret var bekant eller
obekant med gärningspersonen, åren 1982–2003.
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rans mot våld. Det gäller inte minst barnmisshandel, kvinnomisshandel och skol-
våld, kategorier med stor dold brottslighet.

Accepterar man dessa antaganden är det också befogat att dra slutsatsen att
utvecklingen av det faktiska våldet stagnerade under tre till fem år från mitten av
1990-talet (beroende på typ av våld) efter en kontinuerlig uppgång från år 1982 till
1990-talets mitt. Denna stagnation har dock gett vika för en ny uppgång sedan
millennieskiftet.

Alkoholkonsumtion som en av orsakerna till våldsökningen

En av orsaksfaktorerna till ökat faktiskt våld är alkoholkonsumtionen. Ett or-
sakssamband mellan våld och alkohol har konstaterats i olika experiment. Inom
den kriminologiska forskningen framgår detta samband på åtminstone tre sätt.
För det första visar studier om lagförda misshandelsbrott att 70–80 procent av
personerna och 40–50 procent av offren var alkoholpåverkade vid brottstillfället.
Samma tendens, nämligen att storkonsumenter oftare hamnar i våldsutlösande
konflikter med personer i omgivningen i framför allt dryckessituationer har kon-
staterats i intervjustudier. Eftersom inte minst alkoholmissbrukare är berusade
oftare än normalkonsumenter kan man vänta sig en stor våldsbrottsfrekvens bland
missbrukare. En ny studie visar att de personer med alkohol- eller narkotika-
relaterade problem som togs in i den slutna sjukvården svarade för nära en fjär-
dedel av alla lagföringar för våldsbrott under perioden 1988–2000 (Grann och
Fazel, 2004). Det rörde sig om sammanlagt 130 000 personer. Den andra
indikationen för sambandet mellan alkoholkonsumtion och våldsbrott är att de
polisanmälda våldsbrotten dag för dag sammanfaller med uppgifter om den dag-

Figur 4. Polisanmälda misshandelsbrott mot män där offret var obekant med gärningsmannen (gatuvåld), åren
1982–2003.
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liga alkoholkonsumtionen. Med undantag för den polisanmälda barnmisshandeln
följer alla typer av misshandelsbrott ungefär samma rytm över veckans dagar
som alkoholkonsumtionen. Det gäller oavsett om offren är kvinnor eller män, om
gärningsmännen är bekanta eller obekanta för offret och oavsett om misshandeln
sker utomhus eller inomhus. Den tredje indikationen slutligen handlar om utveck-
lingen av både alkoholkonsumtionen och våldsbrottsligheten över tid. Många
undersökningar visar att alkoholkonsumtionen per invånare varierar systema-
tiskt med den polisanmälda misshandelsbrottsligheten och i ännu högre grad med
det polisanmälda dödliga våldet.

Alkoholkonsumtionen har under senare år genomgått tämligen kraftiga änd-
ringar efter en stabil period av stagnation fram till år 1994. Sedan dess har kon-
sumtionen stigit. År 1994 då EES-avtalet mellan de dåvarande Efta-länderna, däri-
bland Sverige, trädde i kraft fick Sverige undantag från EU-reglerna för resande-
införsel av alkohol. Undantaget gällde från och med året för inträdet i EU, år
1995, fram till slutet av år 2003. Det blev en gradvis anpassning till de införsel-
mängder, som gäller mellan EU-länderna. Den första januari 2004 slopades såle-
des de sista restriktionerna. Eftersom Sverige inte bara har de högsta skatterna och
priserna på alkohol bland EU-länderna utan också den lägsta konsumtionen, är
resandeinförseln den främsta orsaken till att fundamentet för alkoholkonsumtion-
ens stabila nivå gett vika. Samtidigt som resandeinförseln ökade har prisskillna-
derna mellan Sverige och främst Tyskland och Danmark blockerat Sveriges tradi-
tionella åtgärd för att minska efterfrågan på alkohol, nämligen skattehöjningar.
På så sätt har sedan år 1995 också realpriserna på alkohol minskat. Resandeinförseln
på alkohol är numera så pass stor, att Sverige sedan år 2000 skattar totalkonsum-
tionen, med hjälp av månadsintervjuer om resandeinförsel och inköp av annan
oregistrerad alkohol samt försäljningsstatistik. Den oregistrerade andelen alkohol
av totalkonsumtionen uppgick år 1994 till 1,5 liter av den skattade totalkonsum-
tionen på 7,8 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre), år 2000 till 2,2 av
8,4 liter och år 2003 till 3,3 av 10,3 liter. Utvecklingen av misshandeln mot vuxna
och alkoholkonsumtionen för de år sedan 1989 för vilka skattningar av totalkon-
sumtionen finns visas i figur 5.

Den senaste undersökningen om det systematiska sambandet mellan alkohol-
konsumtion och vissa våldsbrott bygger på förhållandena under perioden 1956–
1994 (Norström, 1997). Undersökningen fick resultatet att en årlig konsumtionsök-
ning på 1 liter ren alkohol per invånare (15 år och äldre) skulle ledsagas av en
ökning av den polisanmälda misshandelsbrottsligheten med 7 procent. Året före
inträdet i EU, år 1994, anmäldes i Sverige 53 665 sådana brott. Det förväntade
antalet för år 2003 blev ungefär 63 100, cirka 3 procent lägre än det faktiska
antalet på 65 177.

Även dessa samband om alkohol och våld och konsumtionsutvecklingen över
tid talar mot att den ökade polisanmälda brottsligheten skulle bero på att känslig-
heten mot våld och därmed anmälningsbenägenheten skulle ha ökat.
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Regional fördelning
Antalet anmälda misshandelsbrott år 2003 mot personer 15 år och äldre (misshan-
del mot vuxna) varierar mellan länen från som mest 868 anmälningar per 100 000
invånare i Stockholms län till som minst 475 anmälningar i Värmlands län. I figur
6 illustreras skillnaderna mellan länen för kategorin misshandel per 100 000 perso-
ner (medelbefolkningen). Stockholms, Gotlands och Västmanlands län hör till de
län som har de flesta anmälningarna per invånare. Att Gotland ligger så pass högt
(763 fall per invånare) förklaras av att länet, framför allt på sommaren, tar emot
åtskilliga turister, inte minst från Stockholmsområdet. Genomsnittet för hela landet
är 640 polisanmälda brott per 100 000 invånare.

Offerundersökningarna påverkas inte på samma sätt som statistiken för polis-
anmälda brott av olika störande faktorer och baseras på erfarenheterna av våld av
den bofasta befolkningen. Enligt offerundersökningarna med avseende på
exponeringsperioden 1999–2001 för andelen personer 16–84 år hamnar Gotland
på 15:e plats och Stockholm på 6:e plats bland Sveriges 22 län. I analyserna av den
regionala utvecklingen över tid finns inte heller några större likheter mellan den
polisiära anmälningsstatistiken och offerundersökningarna vad gäller de enskilda
länen. Däremot visar båda typerna av data samstämmigt att skillnaderna mellan
länen har krympt över tid.

Figur 5. Polisanmälda misshandelsbrott och totalkonsumtion av alkohol under åren 1989–2003.
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Uppklaring
Enligt en BRÅ-rapport, som publicerades år 2002 och omfattade perioden 1975–
2000, minskade uppklaringsprocenten successivt under perioden 1983–1993 (BRÅ,
2002). Den kraftiga minskningen av uppklaringsprocenten drabbade vålds-
brottsligheten ungefär i samma grad som den totala brottsligheten.

Uppklaringsprocenten för misshandel är i och för sig betydligt högre än för brott
mot brottsbalken sammantaget eftersom många våldsbrott begås av gärningsmän
som är bekanta med offren och kan identifieras av dessa. År 1975 uppgick
uppklaringsprocenten till 62 för att år 2003 sjunka till 45. För brottsbalks-
brottsligheten totalt sjönk uppklaringsprocenten från 28 år 1975 till 22 år 2003.
Uppklaringsprocenten är i stort ett något vanskligt mått för att bedöma polisens
och åklagarens prestationer för att binda en misstänkt person till ett anmält miss-
handelsbrott. Relativt många misshandelsbrott får en teknisk uppklaring genom att
förundersökningen läggs ner – anmälan eller polisutredningen visar sig inte inne-

Figur 6. Antal polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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hålla tillräckliga fakta för att ett brott ska kunna styrkas eller också är den miss-
tänkte gärningsmannen inte straffmyndig och kan åtalas. Relateras de brott som
klarats upp genom att en straffmyndig gärningsman bundits till brottet, person-
uppklaring, till de under ett år polisanmälda brotten är nivån för uppklaringen
avgjort lägre än den traditionella uppklaringsprocenten indikerar. År 1995 upp-
gick detta procentvärde till 26 för misshandelsbrottsligheten, år 2003 till 19. Den
systematiska minskningen av brottsuppklaringen har lett till att den polisanmälda
misshandelsbrottsligheten, trots dess ökning sedan 1990-talets mitt, inte lett till att
antalet misstänkta personer och deras brottsdeltaganden ökat.

Misstänkta
Statistiken över antalet misstänkta misshandelsbrott och brottsdeltaganden inne-
håller endast mellan en fjärdedel och en femtedel av den polisanmälda misshandels-
brottsligheten, som i sin tur är ett selektivt urval från den faktiska brottsligheten.
Därför blir slutsatser på grundval av denna statistik vanskliga. Typexemplet för
sådana slutsatser på bräcklig grund återfinns inte minst i debatter om ungdomar-
nas våldsutveckling. Offerundersökningarna är här till föga hjälp eftersom de inte
innehåller uppgifter om gärningsmännens egenskaper, till exempel kön och ålder.
Mot denna bakgrund spelar de tidigare beskrivna skolundersökningarna en central
roll. Publicerade resultat från hittills genomförda jämförbara undersökningar av-
ser endast perioden 1995–2001. De återspeglar därför endast en kort period och
inte heller den allra senaste utvecklingen.

Enligt statistiken ökade antalet brottsdeltaganden av misstänkta personer något
från år 1982 till år 1995 för att därefter ligga still. För ungdomarna blev det på
bekostnad av äldre gärningsmäns brottsdeltaganden i misshandel en kraftig ökning
fram till år 1995. Därefter har ungdomarnas andel av misshandelsbrottslighet prak-
tiskt taget varit oförändrad, se figur 7.

För att tydliggöra förändringen av ungdomarnas andelar av brottsdeltaganden
har för perioden 1995–2003 de brottsdeltaganden som 15–20 åringar svarade för
dividerats med motsvarande andelar för dem som är äldre, det vill säga minst 21
år; allt relaterat till medelfolkmängden i respektive åldersgrupp. Denna kalkyl har
genomförts både för all misshandel samt för misshandel av okända utomhus, det
vill säga den kategori som är svårast att klara upp och som antas ha en tämligen
stabil anmälningsbenägenhet. Resultatet visas i figur 8.

Ungdomarnas andel av den totala, till misstänkta gärningsmän bundna,
misshandelsbrottsligheten har faktiskt sjunkit i samma utsträckning som de äldre
gärningspersonernas har ökat. Det måste här hållas i minnet att den totala polis-
anmälda misshandelsbrottsligheten och våldsbrottsligheten enligt offeruppgifter har
ökat. För våldet mot okända offer utomhus var tendensen densamma, men klart
svagare.

Dessa uppgifter tyder på, att ungdomarnas misshandelsbrottslighet i relation till
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äldre personers brottslighet inte har ökat. Den totala bilden för misshandel har
varit den att risken att bli offer för misshandel har ökat. En gärningspersons risk att
blir bunden till dessa brott har däremot minskat, en utveckling som den urhol-
kade uppklaringen bidragit till. Vidare har sedan mitten av 1990-talet ökningen
av misshandel inte varit fokuserad på ungdomar som gärningsmän.

Figur 7. Antalet brottsdeltaganden i misshandel av misstänkta personer (15 år och äldre) per 100 000 invånare
(15 år och äldre) samt motsvarande värden för ungdomar, åren 1982–2003.

Figur 8. Ungdomarnas brottsdeltaganden relaterade till de äldres brottsdeltaganden för all misshandel och
misshandel av obekanta utomhus, åren 1995–2003.
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Resultaten för ungdomar stämmer med dem för självrapporterad våldsbrottslig-
het i de genomförda skolundersökningarna i årskurs 9 åren 1995, 1997, 1999 och
2001 (BRÅ, 2003a). De visar en stabil nivå över tid för såväl flickors som pojkars
våldshandlingar. Däremot rapporterar samma skolungdomar, speciellt flickorna,
en ökning av utsatthet för våldshandlingar. En av förklaringarna är att huvudorsa-
ken till våldsökningen under senare år är den ökande alkoholkonsumtionen. Den i
sin tur har initierats av resandeinförsel. Alkohol får endast införas av personer över
20 år och endast bland dessa visar drickandet enligt konsumtionsundersökningar
en stigande tendens. Ungdomarna har visserligen ännu inte fått tillgång till
resandeinförseln, men de har i viss utsträckning blivit utsatta för konsekvenserna,
nämligen som offer för våld utfört av äldre.

Kvinnor som gärningsmän och offer

Kvinnorna begår inte våldsbrott lika ofta som män, men kvinnornas andel som
våldsoffer är oproportionerligt stor. Den polisanmälda vuxenmisshandeln, 57 533
fall under år 2003, hade 39 procent kvinnliga offer. Motsvarande antal brottsdelta-
ganden i misshandel med vuxna som offer utgör endast 14 655 och andelen kvinn-
liga offer utgjorde 43 procent av dem. Andelen kvinnliga offer (15 år och äldre) i
dessa två statistikserier har varit pratiskt taget oförändrad under de senaste 25
åren. Av brottsdeltagandena med kvinnliga offer svarade kvinnorna som misstänkta
gärningsmän för 14 procent år 2003. Denna andel har kontinuerligt ökat över tid
och utgjorde endast 5 procent år 1982. För den något större offerkategorin vuxna
män, som år 2003 utgjorde 13 276 brottsdeltaganden, svarade kvinnorna för en-
dast 4 procent som misstänkta gärningsmän. Men även här ökade kvinnornas an-
del som gärningsmän över tid. Totalt sett svarade kvinnorna år 2003 för 11 procent
av samtliga brottsdeltaganden som gärningsmän. Fast detta är den högsta andel
som förekommit sedan 1982 är den fortfarande betydligt lägre än kvinnornas andel
som offer, som var 43 procent.

Generellt sett är det svårt att bedöma om de ökande andelarna av misshandel
begångna av misstänkta kvinnor återspeglar selektiva processer inom rättsväsen-
det eller en faktisk ökning av kvinnovåldet.

De framför allt under senare tid växande brottsdeltagandena av unga kvinnor,
speciellt i åldrarna 15–17 år, återspeglar ett mer lättbedömt scenario. Denna ök-
ning kan nämligen inte ses som en växande våldsbrottstendens hos unga flickor.
För det första visar, enligt skolundersökningarna, varken flickornas totala vålds-
brottslighet eller deras grövre våldsbrottslighet (skadat någon med ett tillhygge) en
ökningstendens för den period dessa undersökningsresultat finns, åren 1995–2001.
För det andra är mörkertalet större för flickor än för pojkar och därmed finns det
större spelrum för andra processer än ändrade våldstendenser för att påverka
rättsstatistiken. Mellan en femtedel och en fjärdedel av de skolungdomar som rap-
porterat att de har medverkat i våldshändelser var flickor. Motsvarande relation
för andelen för misshandelsbrott misstänkta femtonåriga flickor har enligt rättsstatis-
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tiken under samma period varit avgjort lägre och varierat mellan 14 och 17 pro-
cent av samtliga misstänkta 15-åringar. En rimlig tolkning av utvecklingen är att
utjämningen av könsrollerna har medfört att våldsoffer och vittnen i allt mindre
utsträckning bryr sig om gärningsmännens könstillhörighet när de beslutar att po-
lisanmäla en våldshändelse. Denna tolkning av utvecklingen utesluter givetvis inte
att ökningen av den faktiska våldsnivån fram till mitten av 1990-talet, inte minst
för ungdomar, inte skulle ha omfattat kvinnorna.

Tyvärr saknas det svenska studier som belyser de tänkbara kvalitativa skillna-
derna i den misshandelsbrottslighet som begås av kvinnor respektive män, till ex-
empel förekomst av övervåld i försvarssituationer, provocerat våld och även miss-
handel med sexuella trakasserier som grogrund.

Lagförda
År 2003 registrerades i första instans (tingsrätt) totalt 7 833 lagföringar med miss-
handel som huvudbrott, av vilka 840, eller 11 procent, avsåg grov misshandel.
Trenden för grov misshandel var stigande medan vanlig misshandel sjönk under
den senaste tioårsperioden. Eftersom alla typer av våld ökade under den här perio-
den enligt offerundersökningarna kan den sjunkande tendensen för vanlig misshan-
del vara uttryck för att minskningen för brottsuppklaringen blivit mest kännbar för
den mindre allvarliga misshandeln.

Frihetsberövande påföljder, i regel fängelse, är den normala påföljden för grov
misshandel för personer som är 18 år och äldre när brottet begås och har under de
senaste tio åren legat kring 95 procent. Ungdomar, som är 15–17 år när brottet
begås, får dömas till frihetsberövande påföljder endast när synnerliga skäl förelig-
ger. För denna åldersgrupp resulterar ungefär en tredjedel av alla lagföringar i
frihetsstraff. Under den senaste tioårsperioden har även andelen frihetsstraffade i
denna ålder varit relativt stabil. Normalt har för de unga sedan år 1999 frihetsbe-
rövandet bestått i sluten ungdomsvård. Dessförinnan var frihetsstraffen nästan all-
tid fängelse eller skyddstillsyn i kombination med fängelse. Drygt hälften av ung-
domarna i denna åldersgrupp fick för grov misshandel domen överlämnande till
vård inom socialtjänsten och inom ramen för denna påföljd inte sällan ungdoms-
tjänst, en år 1999 skapad variant inom påföljden.

Minskningen av vanlig misshandel med totalt 15 procent de senaste tio åren
omfattade inte de ungdomar som begick brottet när de var under 18 år. Drygt
hälften av denna grupp fick någon av påföljderna åtalsunderlåtelse, böter eller
villkorlig dom.
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Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
De våldspreventiva åtgärderna avser dels sådana som riktas mot orsaksfaktorerna
till våldsbrott, dels sådana som direkt fokuseras på våldsutövning. Till den första
kategorin hör de alkoholpolitiska strategierna. År 1998 skisserade regeringskansliet
via en nationell ledningsgrupp tre olika scenarier för utvecklingen fram till år
2005. I det första, kallat I egna händer – med en något problematisk utveckling av
EU och Sveriges ekonomi – sänks skatterna med 30 procent. Detta får dock inte
bukt med marknaden av oregistrerad alkohol. Konsumtionen och missbruket ökar.

I det andra scenariet, kallat Det europeiska folkhemmet, med ett gott samarbete
mellan EU-länderna, blir det prissänkningar i Sverige med uppåt 25 procent (vilket
förutsätter större skattesänkningar än i det första scenariet). Den illegala markna-
den minskar i denna framtidsbild, men alkoholkonsumtionen ökar med cirka 25
procent och alkoholskadorna ännu mer.

Endast i det tredje scenariet, Den svenska modellen, ligger konsumtionen och
skadorna på ungefär samma nivå år 2005 som år 1997. Denna framtidsbild förut-
satte att EU skulle låta Sverige ha kvar undantagsreglerna beträffande införsel av
alkohol.

Den 1 januari 2004 föll den sista begränsningen i resandeinförseln och det tredje
scenariet var därmed överspelat. Alkoholkonsumtionen hade redan år 2003 i jäm-
förelse med år 1997 ökat med 25 procent; detta innan den sista resanderestriktionen
var upphävd och innan de nya länderna med låg skatt på alkohol i Sveriges grann-
skap anslutits till EU. Därför är det orimligt att ifrågasätta den utveckling mot
större skador som ledningsgrupperna skisserat för de två andra scenarierna. Ge-
nom att ge klara signaler, sätta tydliga mål och initiera speciella åtgärder finns det
möjlighet att undvika vissa olägenheter. I detta sammanhang bör nämnas att riks-
dagen i februari 2001 antog en nationell handlingsplan för att förebygga alkohol-
skador. Enligt denna ligger målet för Sveriges alkoholpolitik fast, det vill säga att
minska de medicinska och sociala skadorna samt den totala konsumtionen. Dess-
utom tillsattes år 2004 en statlig utredning med uppgift att komma med förslag för
bland annat den framtida skadepreventionen inte minst på regional nivå.

Kunskaperna om effekter av de direkta preventiva åtgärderna mot våldsbrott
bygger i huvudsak på erfarenheter och inte på vetenskapliga utvärderingar (Sherman
m.fl., 1999). Till de internationellt mycket uppmärksammade strategierna hör att
ingripa mot brott med en låg toleranströskel. Generellt sett har emellertid den
vikande brottsuppklaringen i Sverige medfört att en gärningsmans risk att åka fast
för ett misshandelsbrott har minskat och detta gäller speciellt för de mindre allvar-
liga fallen. Det har också startats regionala försöksverksamheter i syfte att sänka
toleranströskeln för specifika våldsbrott. Exempelvis förstärktes polisen i Eskils-
tuna år 1996 med cirka 30 procent för att ingripa mot gatubrott i stadskärnan,
exempelvis ordningsstöranden, på en lägre nivå än tidigare. Effekterna av sats-
ningen utvärderades via analyser av såväl offerundersökningar som polis- och brotts-
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data för interventionsåret 1996 och kontrollåret 1995 (Wikström m.fl., 1997).
Utvärderingsresultaten är emellertid inte tillräckligt entydiga för att erfarenheterna
från Eskilstuna ska kunna exporteras i större skala.

Ett annat löftesrikt område utgör kameraövervakning av känsliga områden. År
2003 publicerades två utvärderade fallstudier med relevans för gatuvåldet, en från
Malmö och en från Helsingborg (BRÅ, 2003b). I fallstudien avseende ett centralt
torg i Malmö såg man en tydlig effekt på brott mot person efter det att kamera-
övervakning införts. Det fick man emellertid inte i en park i Helsingborg. Även
denna typ av interventioner kräver ett fortsatt försöks- och utvärderingsarbete innan
slutsatser kan dras och kunskaperna blir generaliserbara. Ett viktigt faktum i sam-
band med kameraövervakning är emellertid att åtgärden inte är speciellt kostnads-
effektiv, i varje fall inte i jämförelse med effekterna av alkoholpolitiska beslut.
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Tabell  1. Polisanmäld misshandel mot män och kvinnor per 100 000 invånare
(medelfolkmängden)

Misshandel mot kvinnor Misshandel mot män
Obekant Bekant Totalt Obekant Bekant Totalt
med offret med offret med offret med offret

1982 22 107 129 117 80 197
1983 23 109 132 123 82 205
1984 25 112 137 135 83 219
1985 27 112 139 142 86 229
1986 29 113 142 148 87 235
1987 31 120 151 153 87 240
1988 33 127 160 175 89 264
1989 35 131 167 187 93 279
1990 36 133 169 184 97 281
1991 37 129 166 185 90 275
1992 39 144 183 205 101 306
1993 44 161 206 227 113 340
1994 45 167 212 231 119 350
1995 46 169 215 223 120 342
1996 44 166 210 220 121 341
1997 47 169 216 226 121 348
1998 49 178 227 234 120 353
1999 50 175 226 237 121 358
2000 50 181 231 239 119 358
2001 54 176 230 240 121 361
2002 58 180 238 241 123 364
2003 63 188 250 259 131 390
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Misshandel mot kvinnor
och barn
AVVVVV LOTTOTTOTTOTTOTTAAAAA NILSSONILSSONILSSONILSSONILSSON

Sammanfattning
År 2003 anmäldes drygt 22 000 brott rubricerade som misshandel mot kvinnor,
varav cirka tre fjärdedelar utgjordes av misshandel av bekant gärningsman. Totalt
har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med drygt 20 procent under de
senaste tio åren. När det gäller den polisanmälda misshandeln mot barn anmäldes
knappt 1 200 brott mot barn i åldern 0–6 år och drygt 6 400 brott mot barn i 7–14-
årsåldern år 2003. Ökningen av antalet anmälda brott de senaste tio åren har varit
mycket kraftig, drygt 40 procent när det gäller den yngre åldersgruppen och drygt
80 procent när det gäller den äldre åldersgruppen. Ökningen av misshandeln mot
kvinnor beror sannolikt såväl på en ökad anmälningsbenägenhet som på en ökning
av det faktiska våldet. När det gäller misshandel mot barn kan förmodligen ök-
ningen av de anmälda brotten förklaras av en ökad anmälningsbenägenhet.

Personuppklaringsprocenten år 2003 uppgick till 22 procent när det gäller miss-
handel mot kvinnor, till 12 procent när det gäller misshandel mot barn i åldern
0–6 år och till 15 procent vad gäller misshandel mot barn i åldern 7–14 år.

Nästan 4 900 personer misstänktes år 2003 för misshandel mot kvinnor. Ålders-
och könsfördelningen skiljer sig åt beroende på om brottet är riktat mot en bekant
eller en obekant person, med en avsevärt högre andel såväl ungdomar som kvinnor
bland de misstänkta när det gäller brott mot obekant, jämfört med brott mot be-
kant. Bland personer misstänkta för misshandel mot barn i åldern 0–6 år utgörs en
relativt stor andel av kvinnor och när det gäller misshandel mot 7–14-åringar
utgör ungdomar en betydande andel av de misstänkta personerna.

Misshandel mot kvinnor och mot barn är samhällsproblem som har uppmärk-
sammats i relativt hög grad under de senaste åren. Beträffande misshandel mot
kvinnor har detta skett både genom ny lagstiftning (om bland annat besöksförbud
och grov kvinnofridskränkning) och genom andra åtgärder som till exempel inrät-
tandet av Rikskvinnocentrum samt utbildningssatsningar. Även enskilda organisa-
tioners uppmärksamhet har varit betydande, till exempel genom bildandet av
kvinno- och tjejjourer i cirka hälften av landets kommuner. När det gäller åtgärder
mot misshandel mot barn har år 2003 dels anmälningsskyldigheten utökats, dels en
lagstadgad skyldighet att samverka införts i socialtjänstlagen. Ett annat exempel
på förebyggande arbete är verksamhet som syftar till att förbättra sjukhuspersonal-
ens rutiner i syfte att upptäcka fler fall. Även enskilda organisationer arbetar med
förebyggande arbete mot barnmisshandel. Beträffande förebyggande arbete mot
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misshandel mot kvinnor och mot barn är inte minst åtgärder som syftar till att
förebygga upprepad utsatthet av stor betydelse.

Inledning
Misshandel och grov misshandel är kriminaliserat enligt 3 kap. 5–6 § i brottsbal-
ken. I kriminalstatistiken redovisas sedan år 1981 misshandel fördelat på följande
kategorier: misshandel mot man, mot kvinna, mot barn 0–6 år och mot barn 7–14
år. Inom varje kategori redovisas även om gärningsmannen var en bekant eller
obekant person och om brottet skett utomhus eller inomhus.

När det gäller misshandel mot kvinnor är det vanligast att denna sker i en nära
relation (BRÅ, 2002b). Beträffande våld mot yngre barn (0–6 år) är det vanligast
förekommande med våld inom familjen, det vill säga våld mot barnet av en för-
älder eller styvförälder (BRÅ, 2000b). När det gäller våld mot äldre barn (7–14 år)
ser det något annorlunda ut. Forskning har visat att gärningsmännen i denna brotts-
kategori ofta är unga personer (Estrada, 1999).

Vad beträffar åtgärder för att motverka våld mot kvinnor fokuseras på det våld
som begås i nära relationer, det vill säga av kvinnans nuvarande eller före detta
make, sambo eller pojkvän. Definitionen av våld kan emellertid variera och omfat-
tar i vissa fall fysiskt våld/misshandel, sexuellt våld och hot (Lundgren m.fl., 2001).

Detta avsnitt rör statistik över misshandel men det kommer även att redovisas
viss statistik över brott rubricerade som grov kvinnofridskränkning. Denna be-
stämmelse trädde i kraft den 1 juli 1998 och fokuserar på upprepade kränkningar
mot en kvinna av en man hon har eller har haft en nära relation med. Kränkningar-
na kan bland annat utgöras av misshandel, men även av exempelvis olaga hot,
ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång (BRÅ, 2000a; Domstolsverket, 2001).

Dold brottslighet
Att beskriva det faktiska våldet mot kvinnor och barn utifrån statistiken över polis-
anmälda brott är problematiskt eftersom mörkertalet är stort. Generellt sett polis-
anmäls brott som sker inomhus i lägre grad än brott som sker utomhus. Ett annat
generellt drag är att våld av en bekant person anmäls i lägre grad än våld av en
obekant person (BRÅ, 1998). Ett utmärkande drag för misshandel såväl mot kvin-
nor som mot barn är att den oftast begås av en bekant person (se nedan), vilket
således innebär en låg anmälningsbenägenhet, relativt sett.

Det går också att få uppgifter om våld mot kvinnor från andra källor, vilket
bland annat kan ge viss vägledning när det gäller våldets faktiska omfattning och
mörkertalets storlek. Statistiska centralbyråns (SCB) undersökningar av levnads-
förhållanden (ULF) genomförs årligen och mäter bland annat självrapporterad ut-
satthet för brott. Vart sjunde och åttonde år görs fördjupade undersökningar med
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uppgifter om exempelvis relationen till gärningsmannen och om en händelse polis-
anmälts eller inte. Det genomförs även andra offerundersökningar eller själv-
rapporteringsundersökningar. År 2001 publicerades till exempel rapporten Slagen
Dam, en undersökning som specifikt rörde våld mot kvinnor (Lundgren m.fl., 2001).

Det finns emellertid tolkningsproblem också när det gäller dessa källor. Den som
blivit utsatt för våld kan känna ett motstånd mot att tala om det, vilket innebär att
det finns ett mörkertal att ta hänsyn till även i dessa sammanhang. Enligt SCB är
underskattningen störst när det gäller våld som inträffat i en bostad, vilket innefattar
fall av våld inom nära relationer. Denna typ av undersökningar, i form av intervjuer
eller enkäter till ett urval personer, når ofta inte heller den grupp som är en av de
mest utsatta för våld, nämligen socialt marginaliserade personer (SCB, 2004).

När det gäller misshandel mot kvinnor i nära relationer uppskattas mörkertalet
till 4–5, det vill säga att endast mellan en fjärdedel och en femtedel av denna typ
av våld anmäls till polisen (BRÅ, 2002b). I SCB:s senaste ULF-undersökning (SCB,
2004) från år 2002 uppges att i en fjärdedel av de uppgivna vålds- och hothändelserna
har den utsatta personen i fråga kontaktat polisen, en andel som varit lika stor
sedan år 1984.1 I ULF-undersökningen från år 2000 uppgav en knapp femtedel av
de kvinnor som utsatts för våld av nära bekant i bostad att de kontaktat polisen.

Mörkertalet när det gäller misshandel mot barn går inte att uppskatta utifrån
SCB:s undersökningar eftersom dessa omfattar personer från och med 16 års ålder.
Däremot går det att använda uppgifter ur andra självdeklarationsstudier, till exem-
pel de studier om såväl delaktighet i som utsatthet för bland annat våld, som ge-
nomförts bland ungdomar i årskurs 9 (BRÅ, 2003).

Brottsstruktur
Den polisanmälda misshandeln mot kvinnor och barn utmärks som nämnts av att
den övervägande delen begås av en person som är bekant med offret, se figurerna
1–3 (till skillnad från misshandel mot män som för det mesta begås av en obekant
person). Det våld som sker inom nära relationer eller inom familjen utmärks också
av att offren relativt ofta är utsatta för våld vid upprepade tillfällen (BRÅ 2000b;
BRÅ 2001; BRÅ 2002b).

Misshandel mot kvinnor

År 2003 polisanmäldes 22 481 brott rubricerade som misshandel mot kvinnor. Cirka
tre fjärdedelar (16 854 brott) utgjordes av misshandel av bekant, se figur 1. När det
gäller kategorin misshandel mot kvinna av bekant används denna ibland för att

1 Observera att detta alltså även rör hot samt att det avser både kvinnor och män.
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beskriva det våld som kvinnor utsätts för av män som de har eller har haft en nära
relation med. Uppskattningsvis har cirka två tredjedelar av de anmälda brotten,
som rubriceras som misshandel mot kvinna av bekant, begåtts inom en nära rela-
tion (BRÅ, 2002b).

När det gäller grov kvinnofridskränkning anmäldes 1 860 brott år 2003. I vissa
anmälningar används såväl rubriceringen grov kvinnofridskränkning som rubriceringen
misshandel. År 2002 innehöll cirka 45 procent av de drygt 1 500 kvinnofrids-
anmälningarna även brottskoden för misshandel mot kvinna inomhus av bekant.

Enligt SCB:s undersökningar från åren 2000–2001 uppgav 3 procent av kvin-
norna (16–84 år) att de hade utsatts för någon typ av våld under de senaste 12
månaderna. Utsattheten varierar dock kraftigt mellan olika åldersgrupper, från
0,3 procent i åldersgruppen 75–84 år till 7,9 procent bland kvinnorna i åldern 16–
24 år. Andelen som utsatts för våld av ”nära bekant i bostad” uppgick till 0,7 pro-
cent år 2000. En ungefär lika stor andel uppgav att de utsatts för våld på sin egen
arbetsplats. Då andra faktorer än platsen för våldet beaktas framgår att bland
ensamstående småbarnsmödrar uppgav cirka 11 procent att de hade utsatts för
våld det senaste året. Ensamstående småbarnsmödrar är en av de största riskgrup-
perna när det gäller att utsättas för våld eller hotelser om våld2. Hela 24 procent av
kvinnorna i denna grupp uppgav att de varit utsatta för våld eller hotelser om våld
under de senaste 12 månaderna (SCB, 2004).

Figur 1. Misshandel mot kvinnor, anmälda brott år 2003, fördelade efter relation och plats för brottet.

2 Observera att detta även omfattar hot om våld.
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I en enkätundersökning om kvinnors utsatthet för våld, som BRÅ genomförde år
2001 på ett slumpmässigt urval arbetsplatser, uppgav 3,8 procent av de tillfrågade
kvinnorna att de hade utsatts för våld under de senaste 12 månaderna (BRÅ, 2002b).
En (1) procent av de tillfrågade (förvärvsarbetande) kvinnorna uppgav att de hade
utsatts för våld av en nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän (BRÅ,
2002b). En något större andel, 1,7 procent, uppgav att de hade utsatts för våld av
en klient, patient eller elev.

Kring årsskiftet 1999–2000 genomfördes en enkätundersökning av Uppsala uni-
versitet och Rikskvinnocentrum.3 Enligt resultaten, som publicerades i rapporten
Slagen Dam, uppgav 5 procent av de tillfrågade kvinnorna att de hade utsatts för
fysiskt våld under de senaste tolv månaderna (Lundgren m.fl., 2001). Andelen kvinnor
som uppgav att de utsatts för fysiskt våld i sitt nuvarande äktenskap uppgick till
3 procent. Andelen är alltså högre än i såväl SCB:s senaste undersökning som i
BRÅ:s enkätundersökning på arbetsplatser, vilket kan förklaras av en vidare defini-
tion av fysiskt våld i Slagen Dam.4

Misshandel mot barn

År 2003 anmäldes 1 196 misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år. En mycket stor

3 Den genomfördes på uppdrag av regeringen genom Brottsoffermyndigheten.
4 I både SCB:s undersökning och i ”Slagen Dam” har det gjorts ett slumpmässigt urval av personer bosatta i
Sverige – i åldern 16–84 år när det gäller SCB:s undersökning och i åldern 18–64 år när det gäller ”Slagen
Dam”.

Figur 2. Misshandel mot barn 0–6 år, anmälda brott år 2003, fördelade efter relation och plats för brottet.
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del av dessa, 88 procent (1 048 brott), utgjordes av misshandel av en bekant person
till barnet. Drygt tre fjärdedelar av det totala antalet brott utgjordes av misshandel
av bekant inomhus, se figur 2. Totalt uppskattas att våld inom familjen utgör cirka
70 procent av den polisanmälda misshandeln mot barn i åldern 0–6 år (BRÅ, 2000b).

År 2003 anmäldes 6 428 brott rubricerade som misshandel mot barn i åldern 7–
14 år. Knappt tre fjärdedelar, det vill säga 4 718 brott, utgjordes av misshandel av
en bekant person. Knappt hälften av det totala antalet brott begicks av en bekant
person inomhus, se figur 3.

Brottsutveckling
Förändringar i den polisanmälda brottsligheten kan ha flera orsaker. De kan spegla
förändringar i den faktiska brottsligheten, i anmälningsbenägenheten eller vara en
följd av förändrad lagstiftning. När det gäller att tolka kortsiktiga förändringar i
statistiken är också antalsräkningen av brott en faktor att ta hänsyn till. Vid exem-
pelvis misshandel räknas varje preciserat tillfälle som ett brott. En förändring i
statistiken kan således ibland förklaras av några enstaka fall med många registre-
rade brott.

När det gäller lagstiftning skedde en betydelsefull förändring i början av 1980-
talet. Från och med år 1982 faller misshandel på enskild plats (oftast hemmet)
under allmänt åtal, vilket innebär att det inte längre är offret som måste ange
brottet till åtal. Det har inneburit att brottet kan anmälas oavsett om kvinnan vill
anmäla eller inte. Detta har med stor sannolikhet bidragit till synen på misshandel

Figur 3. Misshandel mot barn 7–14 år, anmälda brott år 2003, fördelade efter relation och plats för brottet.
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mot kvinnor som ett samhällsproblem och inte som en privat angelägenhet, vilket
i sin tur antagligen har medfört en ökning av anmälningsbenägenheten.

Misshandel mot kvinnor

Den polisanmälda misshandeln mot kvinnor har ökat med 109 procent sedan
år 1982.5 De senaste tio åren har det skett en ökning med 21 procent. Inom katego-
rin misshandel av bekant har ökningen varit 88 procent sedan år 1982 och 15 pro-
cent de senaste tio åren, se figur 4.

När det gäller grov kvinnofridskränkning har antalet anmälda brott fördubblats
sedan år 1999, som var det första året brottet redovisades i kriminalstatistiken,
från 923 anmälda brott detta år till 1 860 anmälda brott år 2003. När det gäller
nya brottskoder är en sådan ökning dock inte ovanlig, eftersom det dröjer något
innan polisen regelmässigt börjar använda dem. Användandet av den nya brotts-
koden kan i viss mån påverka utvecklingen av de anmälda brotten för vissa andra
brottstyper genom att brott som annars skulle registreras som till exempel misshan-
del i stället rubriceras som grov kvinnofridskränkning.

Även enligt SCB:s undersökningar har kvinnors utsatthet för våld ökat. Åren
2000–2001 uppgav 3 procent av kvinnorna i åldern 16–84 år att de utsatts för våld

5 Sedan år 1981 redovisas den polisanmälda misshandeln fördelat på de olika offerkategorierna. År 1982
används emellertid som jämförelseår eftersom relativt många misshandelsbrott år 1981 inte kodades fördelat på
dessa kategorier (Olsson, 1998).

Figur 4. Antal anmälda brott rubricerade som misshandel mot kvinna, fördelat på kategorierna bekant respek-
tive obekant gärningsman, åren 1981–2003.
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under de senaste 12 månaderna, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter sedan
åren 1992–1993 (SCB, 2004). En förändring, som skett under perioden, är att ande-
len våld som skett i en bostad andelsmässigt har minskat samtidigt som andelen
kvinnor som utsatts för våld på sin arbetsplats har ökat. I Välfärdsbokslutet (Estrada
och Nilsson, 2001) framgick att situationen för marginalgrupper i befolkningen har
försämrats under 1990-talet, bland annat när det gäller utsattheten för våld.6

Ökningen under 1990-talet av den polisanmälda misshandeln mot kvinnor av be-
kant beror sannolikt såväl på att anmälningsbenägenheten ökat som att det skett en
faktisk ökning av våld mot kvinnor i nära relationer (BRÅ, 2002b). Att misshandel
anmäls i högre utsträckning beror troligen delvis på den ökade uppmärksamheten och
den minskade toleransen för detta brott. Dessa faktorer har antagligen även påverkat
kvinnors benägenhet att i offerundersökningar berätta att de utsatts för våld.

Misshandel mot barn

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år har sexdubblats sedan
år 1982, från 187 brott till 1 196 brott. De senaste tio åren har ökningen varit drygt
40 procent. Inom kategorin misshandel av bekant har antalet anmälda brott
sjudubblats sedan år 1982, se figur 5. Dessa brott har ökat med 50 procent de
senaste tio åren.

Resultaten av en kartläggning baserad på brottsanmälningar från åren 1990
och 1997 pekade på att ökningen av anmälda brott, som skett under denna period,
orsakats av en ökning av anmälningsbenägenheten (BRÅ, 2000b).

Beträffande misshandel mot barn i åldern 7–14 år har antalet anmälda brott
sjudubblats sedan år 1982, från 848 anmälda brott till 6 428, och ökningen de
senaste tio åren är drygt 80 procent. Antalet brott inom kategorin misshandel av
bekant har åttadubblats sedan år 1982, se figur 6. De senaste tio åren har antalet
brott ökat med 90 procent. Det är sannolikt en ökning av anmälningsbenägenheten
som kan förklara ökningen av de anmälda brotten även i denna kategori (Estrada,
1999; SOU, 2001:72). Detta beror delvis på att skolor i allt högre utsträckning
polisanmäler våldshändelser, men även på en ökad anmälningsbenägenhet i andra
grupper, till exempel bland barnen själva eller deras föräldrar (Estrada, 1999).

Enligt studier som Kommittén mot barnmisshandel låtit genomföra har använd-
ningen av kroppslig bestraffning i uppfostringssyfte, det vill säga aga, minskat
kraftigt. Det har även skett en attitydförändring bland såväl föräldrar som barn
genom en ”kraftig och kontinuerlig nedgång vad gäller positiva attityder till aga”
(SOU, 2001:18, s.7) sedan år 1979, det vill säga då föräldrars aga av sina barn
uttryckligen förbjöds i föräldrabalken (FB, 6 kap.1 §).

Enligt en studie av elever i mellanstadiet uppgav 14 procent av de tillfrågade

6 Avsnittet om utsatthet för våld baserades på resultat från SCB:s ULF-undersökningar.
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Figur 5. Antal anmälda brott rubricerade som misshandel mot barn 0–6 år, fördelat på kategorierna bekant
respektive obekant gärningsman, åren 1981–2003.

Figur 6. Antal anmälda brott rubricerade som misshandel mot barn 7–14 år, fördelat på kategorierna bekant
respektive obekant gärningsman, åren 1981–2003.
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barnen att de hade erfarenheter av kroppslig bestraffning av modern och en lika
stor andel att de hade erfarenhet av kroppslig bestraffning av fadern. Fyra procent
av barnen uppgav att de någon gång hade utsatts för svårare kroppslig bestraffning
med tillhyggen.

Regional fördelning
Mörkertalsproblematiken kan vara särskilt stor då brottslighet studeras på regio-
nal nivå. Anmälningsbenägenheten kan variera mellan olika län bland annat bero-
ende på regionala skillnader i praxis och i uppmärksamhet på den aktuella brotts-
typen. Om ett län har förhållandevis många anmälda brott kan det innebära såväl
att anmälningsbenägenheten är högre som att den faktiska förekomsten av våld är
högre än i andra län. Med tanke på antalsräkningen när det gäller misshandel kan

Figur 7.     Antal anmälda brott rubricerade som misshandel mot kvinna per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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även ökningar i ett län bero på att en (1) misstänkt person anmälts för ett stort antal
brott. Den regionala statistiken är således relativt svårtolkad.

Antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor respektive barn varierar kraftigt
mellan olika län, både i absoluta tal och i förhållande till folkmängden. År 2003
varierade antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor mellan 140 och knappt
6 400 i absoluta tal. När det gäller misshandel mot barn i åldern 0–6 år varierade
antalet mellan 7 och 271 anmälda brott och beträffande misshandel mot barn i 7–
14-årsåldern varierade antalet brott mellan 40 och 1 600. I samtliga fall har lägst
antal brott anmälts i Gotlands län och flest i Stockholms län.

I förhållande till folkmängden (per 100 000 invånare) anmäldes flest misshan-
delsbrott mot kvinnor år 2003 i Stockholms (345), Västernorrlands (282) och Väst-
manlands län (278). De tre län som hade det lägsta antalet brott var Värmlands
(172), Jämtlands (175) och Blekinge län (183).7

När det gäller misshandel mot barn i åldern 0–6 år anmäldes flest brott i relation
till folkmängden i Kalmar (20) och Skåne län (19). I Hallands (6) och Jämtlands län
(7) anmäldes lägst antal brott. Beträffande misshandel mot barn i åldern 7–14 år
anmäldes flest brott i förhållande till folkmängden i Västmanlands (100), Söderman-
lands (97) och Skåne län (84) år 2003. Lägst antal brott i relation till folkmängden
anmäldes i Jämtlands (42), Jönköpings (47), Värmlands (49) och Västerbottens län
(49). I hela landet polisanmäldes totalt 250 brott per 100 000 invånare.

Uppklaring
Misshandel mot kvinnor

År 2003 uppgick den totala uppklaringsprocenten beträffande misshandel mot kvin-
nor till 44 procent. Under åren 2001–2002 uppgick den till 42 procent. Person-
uppklaringsprocenten uppgick till 22 procent år 2003. De två föregående åren upp-
gick personuppklaringsprocenten till en liknande nivå, 23 respektive 22 procent.
Personuppklaringen är högre när det gäller misshandel mot kvinnor av bekant än
av obekant och uppgick i dessa båda kategorier till 24 respektive 16 procent år
2003.

Enligt en nyligen publicerad rapport om våld mot kvinnor har det skett en för-
ändring av hur det förklaras att inte en högre andel brott leder till åtal. Tidigare
pekade man, framför allt från polisens sida, på kvinnornas bristande samarbets-
vilja medan man nu betonar behovet av förbättrade förstahandsåtgärder som bevis-
säkring, effektivt utredningsarbete och snabbare lagföring (Steen, 2003).

7 Grov kvinnofridskränkning är, som tidigare nämnts, en relativt ny brottsrubricering, vilket försvårar tolkningen
av den regionala fördelningen av anmälda brott. Detta innebär att skillnader kan bero på huruvida polis-
myndigheten regelmässigt börjat använda den nya brottskoden eller inte, det vill säga förutom att de kan bero
på samma orsaker som när det gäller misshandel. Av dessa skäl redovisas inte den regionala fördelningen av grov
kvinnofridskränkning.



76

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

Misshandel mot barn

Den totala uppklaringsprocenten när det gäller misshandel mot barn i åldern 0–6
år uppgick till 48 procent år 2003, de två föregående åren var nivån 49 respektive
55 procent. Personuppklaringsprocenten uppgick år 2003 till 12 procent. Den var
avsevärt högre när det gäller misshandel av en obekant gärningsman än misshan-
del av en bekant gärningsman. Den uppgick till 24 procent i den förstnämnda
kategorin respektive 11 procent i den sistnämnda. Den låga andelen person-
uppklarade brott vad gäller misshandel av bekant kan troligen förklaras av att den
misstänkta personen för det mesta är barnets förälder eller styvförälder, att brottet
ofta sker i hemmet (förmodligen utan vittnen) och av barnets låga ålder. Den som
anmäler brottet är för det mesta den andra föräldern.

När det gäller misshandel mot barn i åldern 7–14 år har den totala uppklarings-
procenten varit drygt 60 procent de tre senaste åren (63 procent år 2003). Person-
uppklaringsprocenten uppgick år 2003 till 15 procent (17 procent med obekant
gärningsman och 14 procent med bekant gärningsman). De två föregående åren
låg den på samma nivå totalt sett.

Misstänkta
Misshandel mot kvinnor

År 2003 misstänktes knappt 4 900 personer för misshandel mot kvinnor, se tabell 1.
Ålders- och könsfördelningen bland de misstänkta skiljer sig relativt mycket åt mel-
lan brott som begåtts av en bekant respektive av en obekant person. Drygt en fjärde-
del av dem som misstänktes för brott mot en obekant kvinna var i åldern 15–20 år,
jämfört med 14 procent av dem som misstänktes för brott mot en bekant kvinna.
Andelen kvinnor bland de misstänkta i kategorin misshandel av obekant uppgick
till knappt en tredjedel, jämfört med 12 procent i kategorin misshandel av bekant.

Tabell 1. Personer misstänkta för misshandel mot kvinnor, antal och andel (procent)
misstänkta män, kvinnor respektive ungdomar, år 2003.

Brottsrubricering Totalt därav män därav kvinnor därav 15–20 år
antal andel antal andel antal andel

Misshandel mot kvinna 4886 4074 83 758 16 873 18
därav obekant med offret 1001 675 67 315 31 338 34
därav utomhus 577 425 74 146 25 233 40
därav inomhus 439 259 59 175 40 114 26

därav bekant med offret 3955 3448 87 464 12 556 14
därav utomhus 945 738 78 197 21 263 28
därav inomhus 3196 2886 90 276 9 317 10



77

Misshandel mot kvinnor och barn

Misshandel mot barn

När det gäller misshandel mot barn i åldern 0–6 år är andelen kvinnor bland de
misstänkta relativt hög såväl totalt sett som i samtliga underkategorier, se tabell 2.
Totalt sett uppgick denna andel till 29 procent år 2003. Andelen ungdomar som
misstänks för misshandel mot barn i 0–6 årsåldern är mycket liten (4 procent),
vilket beror på att det är en förälder eller styvförälder till barnet som anmälts som
gärningsman i majoriteten av de anmälda brotten (BRÅ, 2000b).

Misshandel mot barn i åldern 7–14 år utmärks däremot av en hög andel unga
personer bland de misstänkta. År 2003 uppgick andelen misstänkta i åldern 15–20
år till 40 procent, se tabell 2. Drygt en fjärdedel av det totala antalet misstänkta var
endast 15 år. Andelen ungdomar är mycket hög när det gäller misshandel av bekant
utomhus. I denna kategori uppgick andelen 15–20 åringar till drygt två tredjedelar.
Nära hälften av det totala antalet misstänkta personer var endast 15 år.

Antalet personer misstänkta för misshandel mot kvinnor har ökat med drygt
1 000 personer sedan år 1990, från drygt 3 800 till drygt 4 800 år 2003, se tabell 3.
Såväl andelen ungdomar som andelen kvinnor bland de misstänkta har ökat.

När det gäller misshandel mot barn i åldern 0–6 år har antalet misstänkta
personer ökat från knappt 80 till drygt 200. Andelen misstänkta ungdomar i denna
kategori har varit relativt liten under hela perioden medan andelen kvinnor däre-
mot har varit relativt stor och även ökat. En relativt stor andel av dem som miss-
tänks för misshandel mot barn i åldern 7–14 år är ungdomar. Denna andel har
varierat mellan knappt 40 och drygt 50 procent mellan åren 1990 och 2003. Ande-
len kvinnor bland de misstänkta har ökat.

Tabell 2. Personer misstänkta för misshandel mot barn 0–6 år och mot barn 7–14 år,
antal och andel (procent) misstänkta män, kvinnor respektive ungdomar, år 2003.

Brottsrubricering Totalt därav män därav kvinnor därav 15–20 år
antal andel antal andel antal andel

Misshandel mot barn 0–6 år 208 142 68 60 29 9 4
därav obekant med offret 30 20 67 10 33 3 10
därav utomhus 11 7 64 4 36 3 27
därav inomhus 19 13 68 6 32 0 0

därav bekant med offret 180 123 68 51 28 6 3
därav utomhus 23 13 57 9 39 1 4
därav inomhus 158 110 70 43 27 5 3

Misshandel mot barn 7–14 år 1185 884 75 289 24 475 40
därav obekant med offret 329 268 81 59 18 153 47
därav utomhus 217 179 82 37 17 105 48
därav inomhus 113 90 80 22 19 49 43

därav bekant med offret 871 626 72 235 27 330 38
därav utomhus 252 177 70 71 28 169 67
därav inomhus 633 462 73 165 26 170 27
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Tabell 3. Personer misstänkta för misshandel mot kvinnor, mot barn 0–6 år, och mot
barn 7–14 år, totalt antal samt andel misstänkta ungdomar respektive kvinnor i procent,
åren 1990–2003.

Brottsrubricering Misstänkta personer

1990 1995 2000

Totalt därav Totalt därav Totalt därav
15–20 kvin- 15–20 kvin- 15–20 kvin-

år nor år nor år nor

Misshandel
mot kvinnor 3 847 10 12 4 600 18 14 4 398 15 14
Misshandel
mot barn
0–6 år 78 8 19 144 8 25 139 4 24
Misshandel
mot barn
7–14 år 392 39 17 927 52 17 912 46 16

Brottsrubricering Misstänkta personer

2001 2002 2003

Totalt därav Totalt därav Totalt därav
15–20 kvin- 15–20 kvin- 15–20 kvin-

år nor år nor år nor

Misshandel
mot kvinnor 4 592 16 15 4 925 17 15 4 886 18 16
Misshandel
mot barn
0–6 år 135 8 24 174 6 31 208 4 29
Misshandel
mot barn
7–14 år 1 052 44 19 1211 45 20 1 185 40 24

Lagförda
I lagföringsstatistiken sker redovisningen efter lagrum, det vill säga under rubri-
kerna misshandel respektive grov misshandel. Det är därför inte möjligt att ur-
skilja hur många som blivit lagförda för misshandel mot män, mot kvinnor respek-
tive mot barn.

För alla former av misshandel lagfördes 9 626 personer år 2003. Av dessa var
10 procent kvinnor och drygt 30 procent ungdomar (15–20 år). För grov misshan-
del lagfördes 848 personer, varav 8 procent var kvinnor och knappt 30 procent var
ungdomar. År 2001 lagfördes 9 749 personer för misshandel och 690 personer för
grov misshandel och år 2002 lagfördes 9 764 personer för misshandel och 811 för
grov misshandel. De vanligaste påföljderna (i nämnd ordning) var åren 2001–2003
villkorlig dom, böter och fängelse för misshandel (som huvudbrott) samt fängelse,
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skyddstillsyn och överlämnande till vård inom socialtjänsten för grov misshandel
(som huvudbrott). Sedan år 1975 har antalet lagförda för misshandel, inklusive
grov misshandel, som huvudbrott ökat med cirka 70 procent, från drygt 4 500
personer till drygt 7 700 personer år 2003.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor är ett problem som blivit allt mer uppmärksammat de senaste
decennierna, framför allt det våld som sker inom nära relationer. Detta har bland
annat tagit sig uttryck i förändringar i lagstiftningen. Sedan år 1982 faller misshan-
del på enskild plats under allmänt åtal, vilket innebär att det inte är målsäganden
som avgör om brottet ska anges till åtal och att en anmälan inte kan återkallas. År
1988 infördes lagen om besöksförbud och år 1998 trädde bestämmelsen om grov
kvinnofridskränkning i kraft. Denna bestämmelse fokuserar på upprepade övergrepp
och kränkningar som begåtts av en man som kvinnan har eller har haft en nära
relation med. År 1994 inrättades Rikskvinnocentrum, en enhet vid Uppsala akade-
miska sjukhus för våldtagna och misshandlade kvinnor. I samband med propositio-
nen Kvinnofrid år 1998 (prop. 1997/98:55) gavs regeringsuppdrag till myndigheter,
såväl inom som utom rättsväsendet,8 om en rad olika åtgärder, bland annat sats-
ningar på utbildning, för att bekämpa våld mot kvinnor. År 2003 trädde lagen om
utökat besöksförbud i kraft, vilket innebär att besöksförbud dels ska kunna omfatta
större geografiska områden än tidigare, dels att det ska kunna avse parets gemen-
samma bostad. De flesta av åtgärderna är ett uttryck för att synen på våld mot
kvinnor i nära relationer har förändrats från att ha betraktats som en privat angelä-
genhet till att mer och mer betraktas som ett samhällsproblem – ett brett samhälls-
problem med aspekter som inte enbart rör rättsliga utan också sociala frågor.

Det finns även omfattande ideell verksamhet med fokus på frågor som rör våld
mot kvinnor. I ungefär hälften av landets kommuner finns exempelvis omkring 160
kvinnojourer och ett 40-tal tjejjourer inom ramen för de båda organisationerna
Riksorganisationen för Sveriges Kvinnojourer (ROKS) och Sveriges Kvinnojourers
Riksförbund (SKR). De ideellt uppbyggda jourerna ger stöd, hjälp och skydd åt
våldsutsatta kvinnor och flickor. Huruvida jourverksamheten får kommunalt stöd
och kommunala bidrag varierar mycket mellan olika kommuner. Enligt uppgifter

8 Riksåklagaren och åklagarmyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna, Brottsförebyggande
rådet, Kriminalvårdsstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Socialstyrelsen, Länsstyrelserna och i viss mån Domstols-
verket.



80

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

publicerade år 2001 gav cirka 60 procent av kommunerna där kvinnojourer fanns
bidrag till verksamheten (Nationellt Råd för Kvinnofrid, 2001).

När det gäller förebyggande insatser mot våld mot kvinnor kan dessa dels vara
inriktade på att förhindra att kvinnor överhuvudtaget utsätts för våld, dels på att
våldet inte ska upprepas. Kvinnor som har utsatts för våld i en nära relation är en
grupp som löper stor risk att utsättas för upprepat våld (BRÅ, 2001). Detta innebär
att det inte minst är viktigt att arbeta med förebyggande insatser mot upprepad
utsatthet. I en genomgång av exempel på projekt och verksamheter, som syftar till
att förebygga denna typ av våld mot kvinnor inom nära relationer, tas en rad olika
områden upp. Bland annat nämns samverkan mellan olika aktörer, utbildning av
berörda yrkesgrupper och behov av attitydförändringar (BRÅ, 2002a).

Våld mot barn

Frågor som rör barn som utsätts för våld eller som far illa på andra sätt är också en
uppmärksammad fråga. År 1998 tillsatte regeringen Kommittén mot barnmisshan-
del, vars långsiktiga målsättning var att ”skapa bättre förutsättningar för att för-
hindra att barn misshandlas, för en bättre samverkan mellan de verksamheter som
ska utreda och åtgärda barnmisshandel, för förbättrad kunskap hos berörda yrkes-
grupper och för bättre möjligheter till stöd och hjälp till berörda” (Dir. 1998:05).
Kommittén redovisade sina förslag i augusti 2001 i ett betänkande (SOU, 2001:72)
som till stor del ligger till grund för regeringens proposition ”Stärkt skydd för
utsatta barn” (prop. 2002/03:53). Propositionen, som antogs i juni 2003, omfattar
bland annat en utvidgad anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § i socialtjänst-
lagen, SoL, och en lagstadgad skyldighet för olika aktörer att på socialtjänstens
initiativ samverka kring barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa.
I detta sammanhang avses barn som far illa på en rad olika sätt, det vill säga inte
enbart genom fysisk misshandel.

Ett exempel på en verksamhet som kan förebygga upprepad utsatthet är den så
kallade MIO-gruppens9 arbete vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Verk-
samheten är inriktad på att förbättra sjukhuspersonalens rutiner i syfte att upp-
täcka fler fall av barnmisshandel. Ett vårdprogram har till exempel upprättats med
bland annat en checklista för barnläkare. En annan verksamhet är ett pilotprojekt
i Västerås där man tagit fram en handlingsplan för samverkan mellan en rad olika
aktörer10. En central del har varit utbildning av så kallade barnpiloter, det vill säga
personer inom olika yrkesområden som fått ökad kompetens när det gäller frågor
som rör utsatta barn. De har också i uppgift att stötta och underlätta för övrig
personal att anmäla misstankar om att ett barn på något sätt far illa.

9 Gruppen mot misshandel och omsorgssvikt.
10 Samverkansgruppen har bestått av representanter för barn- och vuxenpsykiatrin, landstingets barnhälsovård,
polis, åklagarmyndigheten och flera förvaltningar inom Västerås stad.
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I arbetet för att motverka våld mot barn bör också Rädda Barnen, BRIS11 och
Barnombudsmannen nämnas, samt – ur ett mer generellt perspektiv – arbetet med
att förverkliga Barnkonventionen.

11 Barnens rätt i samhället.
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Sammanfattning
Under de senaste 28 åren har antalet polisanmälda sexualbrott mer än tredubblats.
Detta beror troligen på en ökning av anmälningsbenägenheten. År 2003 anmäldes
drygt 10 100 sexualbrott, vilket var en ökning av antalet anmälda brott med 4 pro-
cent jämfört med år 2002. Det har skett en stor förändring av brottsstrukturen
under perioden. Fram till slutet av 1980-talet var exhibitionism den största katego-
rin, medan så kallat annat sexuellt ofredande har varit den största sedan år 1992.
Efter år 1993 har utvecklingen av kategorin annat sexuellt ofredande avvikit från
de övriga på grund av en mycket kraftig ökning av antalet anmälda brott under
resten av 1990-talet och början av 2000-talet. Antalet polisanmälda våldtäkter
ökade med 23 procent mellan åren 2001 och 2003.

Under 1980-talet ökade andelen personer som dömdes till fängelse för sexual-
brott, från 30 procent år 1980 till 45 procent tio år senare. Däremot minskade
andelen fängelsedömda under 1990-talet; år 1999 uppgick den till en knapp tredje-
del och år 2003 låg den kvar på samma nivå.

Inledning
Sexualbrotten omfattar enligt kapitel 6 i brottsbalken flera brottstyper. De kan
grovt delas in i fyra huvudkategorier: våldtäkt, sexuellt utnyttjande m.m., exhibi-
tionism (blottning) och så kallat annat sexuellt ofredande (annat än exhibitionism).
Sexualbrotten utgör antalsmässigt en liten brottskategori; år 2003 utgjorde de mindre
än 1 procent av det totala antalet polisanmälda brott. Vissa förändringar av regle-
ringen av sexualbrotten föreslogs av 1998 års Sexualbrottskommitté (SOU 2001:14).
Kommittén anser att större avseende bör fästas vid den sexuella kränkningen och
dess art och mindre avseende vid vilken typ av sexualhandling det varit fråga om.
Bland annat föreslås att en lägre grad av tvång, än vad som är fallet i dag, ska leda
till straffansvar för våldtäkt. Det slutliga förslaget till ny sexualbrottslag lämnades
till lagrådet sommaren 2004.

Sedan förra upplagan av Brottsutvecklingen i Sverige, som gällde åren 1998–
2000 (BRÅ, 2001), har några brottskoder tillkommit. Koderna avser anmälningar av
brott mot nya lagbestämmelser som reglerar handlingar med sexuellt innehåll. Det
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är lagen om förbud mot sexuella tjänster (sexköpslagen), lagen mot barnpornografi-
brott och lagen mot människohandel för sexuella ändamål. Det är ännu för tidigt att
säga något om en utvecklingstrend för anmälningarna av dessa brott. Antalet an-
mälda brott är litet för dessa brottskategorier. År 2003 anmäldes omkring 350 brott
mot lagen mot barnpornografi, 300 brott mot lagen om förbud mot sexuella tjänster
och 22 brott mot lagen mot människohandel för sexuella ändamål.

Dold brottslighet
Sexualbrott är sannolikt brott med en mycket omfattande dold brottslighet, det vill
säga ett mycket stort mörkertal. Sexualitet är ett känsligt område generellt och
sexualbrott något som är ännu känsligare att tala om, i synnerhet om de begås av
närstående personer. Skuld- och skamkänslor kan utgöra hinder för att polisan-
mäla brottet. Omvärlden får ofta inget veta och än mindre polisen. Sexualbrotten
hör till de mest integritetskränkande brotten.

Mörkertalet varierar troligen för olika typer av sexualbrott. De faktorer som
brukar nämnas som avgörande för mörkertalet är brottets grovhet, relationen mel-
lan gärningsman och offer samt brottets synlighet (se t.ex. Martens, 1990; Wik-
ström, 1991). Det innebär att grova brott anmäls i högre grad än lindrigare brott.
Brott där gärningsmannen är helt obekant för offret anmäls i högre grad än brott
där gärningsmannen är någon närstående. Brott som utspelas på en allmän plats
anmäls i högre grad än brott som begås i det privata. Detta innebär att grova brott
med obekanta gärningsmän är överrepresenterade i statistiken jämfört med mindre
grova brott där gärningsmännen är bekanta med offren.

När det gäller sexualbrott mot barn inträder ännu en hämmande faktor. Barn
kan oftast inte själva anmäla brottet till polisen. Mörkertalet för dessa brott styrs
av i hur hög grad barn kan berätta vad de blivit utsatta för, i vilken mån de blir
trodda och i vilken utsträckning de personer som får barnets förtroende beslutar att
polisanmäla händelsen. Benägenheten att anmäla sexualbrott varierar dessutom
över tid, vilket gör att mörkertalet kan vara olika högt under olika tidsperioder.

Att anmäla ett brott till polisen kan ses som en konsekvens av en rationell hand-
ling, även när det gäller så känsliga brott som sexualbrott. Valet mellan att anmäla
och att inte anmäla styrs delvis av faktorer som sannolikheten att polisen ska hitta
gärningsmannen (vid brott av okända), den påfrestning som en förundersökning
och rättegång innebär, möjligheten till upprättelse och risken att själv bli miss-
trodd. Den allmänna opinionen, den syn människor i offrets närhet har på denna
typ av brottslighet, liksom de handläggande myndigheternas inställning, har troli-
gen också viss betydelse.

Man kan således anta att en stor andel av de sexualbrott som begås aldrig
polisanmäls. Det innebär att det inte går att dra säkra slutsatser om den faktiska
brottslighetens omfattning utifrån kriminalstatistiken. Offerundersökningar har vi-
sat att mellan 5 och 10 procent av de personer som uppger att de blivit utsatta för
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sexuella övergrepp gör en polisanmälan. Detta kan ge en viss uppfattning om på
vilken nivå mörkertalet kan ligga (SOU, 2001:14).

Anmälningsbenägenheten påverkas med stor sannolikhet av händelser och de-
batter i samhället. Exempelvis har det konstaterats att utvecklingen av de anmälda
sexualbrotten från mitten av 1960-talet till början av 1990-talet sammanföll med
svängningar i samhällsdebatten (Martens, 1988 och 1989). Det är således troligt
att mörkertalet varierar över tid, vilket även gör det svårt att dra slutsatser om den
faktiska utvecklingen av sexualbrotten utifrån kriminalstatistiken.

Brottsstruktur
År 2003 polisanmäldes sammanlagt 10 142 sexualbrott. Den största brottstypen
var sexuellt ofredande som utgjorde mer än hälften (55 procent) av sexualbrotten
detta år. Av dessa var drygt en fjärdedel exhibitionism och knappt tre fjärdedelar så
kallat annat sexuellt ofredande (till exempel verbalt eller fysiskt antastande och
telefonsamtal eller brev med sexuella anspelningar). Våldtäkt (inklusive grov våld-
täkt och försök till våldtäkt) utgjorde ungefär en fjärdedel av de anmälda
sexualbrotten och sexuellt utnyttjande m.m. utgjorde nästan en femtedel, se figur 1.
Den sistnämnda kategorin omfattar sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt
utnyttjande av underårig1 och sexuellt umgänge med avkomling eller med syskon.
Kategorin övriga sexualbrott utgjorde 1 procent av de anmälda brotten och omfat-
tar brottstyperna koppleri2 och förförelse av ungdom.

Brottsutveckling
Under år 2003 ökade det totala antalet polisanmälda sexualbrott med 4 procent
jämfört med år 2002, se tabell 1. Framför allt ökade kategorierna våldtäkt, grov
våldtäkt (fullbordat och försök) och då särskilt våldtäkt mot person under 15 år
(som ökade med 21 procent). Sexuellt utnyttjande m.m. ökade generellt, och ut-
nyttjande mot barn utanför familjen ökade med något mer än 10 procent. Ök-
ningen mellan åren 2001 och 2003 är däremot större. Samtliga polisanmälda sexu-
albrott ökade med 11 procent och våldtäkter med 23 procent, se tabell 1.

Sedan år 1975 har antalet anmälda sexualbrott nästan fyrdubblats, från 2 738
år 1975 till 10 142 år 2003, se figur 2. Åren 1991-–1992 ökade antalet anmälda
brott kraftigt, från något mindre än 6 000 till omkring 8 000.

När det gäller polisanmält sexuellt ofredande ser utvecklingen mycket olika ut
för exhibitionism och för så kallat annat sexuellt ofredande. Fram till slutet av

1 Även grovt sexuellt tvång respektive grovt sexuellt utnyttjande.
2 Inklusive grovt koppleri.
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Figur 1. Polisanmälda sexualbrott, fördelade efter brottstyp, år 2003.

3 Observera att kategorin ”Övriga sexualbrott” (dvs. koppleri och förförelse av ungdom) inte ingår i figuren. Under
tidsperioden har antalet anmälda brott varierat mellan 26 och 150 per år.
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1980-talet var exhibitionism den antalsmässigt största kategorin medan annat sexu-
ellt ofredande utgjorde den största kategorin under 1990-talet, se figur 33. Som
framgår har den sistnämnda kategorin ökat mycket kraftigt och kontinuerligt se-
dan början av 1990-talet. Det är en utveckling av de anmälda brotten som skiljer
sig från utvecklingen av de övriga kategorierna. Strukturen har alltså förändrats
under de drygt 25 åren. År 1975 var fördelningen mellan exhibitionism och annat
sexuellt ofredande i princip omvänd mot år 2003 se figur 1. Exhibitionism ut-
gjorde 41 procent och annat sexuellt ofredande 14 procent av de anmälda brotten
år 1975. År 1990 var de fyra stora kategorierna däremot relativt jämnstora, med
vardera 23–27 procent av brotten. Sedan början av 1990-talet har antalet an-
mälda sexuella ofredanden annat än blottning ökat markant och nästan tredubb-
lats fram till år 2003. Antalet anmälda brott betecknade som exhibitionism har
sedan 1980-talets början varierat i antal kring 1 500 brott per år. Kategorin annat
sexuellt ofredande utgjordes framför allt av verbala angrepp, sexuella åtbörder,
telefonsamtal eller brev med sexuellt innehåll (Olsson, 1994b), det vill säga gene-
rellt sett lindrigare brott än sexuellt utnyttjande m.m. Under 1990-talet debattera-
des sexuella trakasserier relativt mycket i medierna. Man kan anta att denna typ
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av trakasserier framför allt anmäls just som annat sexuellt ofredande. Den stora
uppmärksamheten har antagligen fått en ökad anmälningsbenägenhet till följd.
En fråga som vore intressant att undersöka närmare är om sexuella ofredanden
via den nya tekniken, bland annat e-post och sms, kan ha bidragit till ökningen
under senare år.

Antalet anmälda fall av exhibitionism har hållit sig i stort sett på samma nivå
sedan mitten av 1980-talet, medan övriga brottskategorier har visat en ökning.

Tabell 1. Antal polisanmälda sexualbrott efter brottstyp, åren 2001–2003 samt för-
ändring (procent) mellan åren 2002–2003 och 2001–2003.

Brottstyp Antal anmälda brott år Förändring Förändring
2001 2002 2003  2002–2003 2001–2003

Våldtäkt, grov våldtäkt 2 084 2 184 2 565 17 23
därav mot barn under 15 år 332 385 466 21 40
därav mot annan person 1 752 1 798 2 099 17 20

Sexuellt utnyttjande m.m. 1 583 1 806 1 956 8 24
därav mot barn under 15 år 1 191 1 359 1 480 9 24
därav nära relation 488 542 575 6 18
därav övriga relationer 703 817 905 11 29

därav mot annan person 392 447 476 6 21
Sexuellt ofredande 5 422 5 695 5 530 –3 2
därav blottning 1 418 1 491 1 491 0 5
därav annat sexuellt ofredande 4 004 4 204 4 039 –4 1
därav mot barn under 15 år 1 390 1 402 1 339 –4 -4
därav övriga fall 2 614 2 802 2 700 –4 3

Övriga sexualbrott 73 101 91 –10 25
Totalt samtliga sexualbrott 9 162 9 786 10 142 4 11

Figur 2. Antal polisanmälda sexualbrott, åren 1975–2003.
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Sedan mitten av 1980-talet riktades en allt större uppmärksamhet på allvarligare
brott som sexualbrott mot barn, våldtäkt och sexuella trakasserier (annat sexuellt
ofredande) förmodligen med en höjd anmälningsbenägenhet för dessa brott som
följd. Detta kan ha medfört en att anmälningsbenägenheten för exhibitionism hållit
sig på en antalsmässigt oförändrad nivå.

Antalet anmälda brott betecknade som sexuellt utnyttjande m.m. ökade konti-
nuerligt från 1980-talets början från 500 anmälda brott till nästan 2 200 brott år
1993, det vill säga de mer än femdubblades. Därefter har antalet brott per år
varierat mellan 1 500 och 2 000. Utvecklingen av brottskategorin kan delvis för-
klaras av utvecklingen för kategorin sexuellt utnyttjande m.m. av barn under 15
år.

Antalet polisanmälda våldtäkter ökade från knappt 800 år 1975 till över 2 100
år 1993. Därefter minskade antalet anmälda brott under ett par år för att sedan öka
igen. Mellan år 2001 och år 2003 ökade antalet anmälda våldtäkter kontinuerligt
och år 2003 var antalet brott för första gången fler än 2 500.

När det gäller våldtäkter ökade kategorin fullbordade våldtäkter inomhus mest.
Detta var också den antalsmässigt största kategorin. Antalet anmälda våldtäkter
inomhus (fullbordade och försök) har ökat med 275 procent sedan år 1975, en
relativt kontinuerlig ökning till och med år 1988 varefter det skedde stora sväng-
ningar i antal, se figur 4. Anmälda våldtäkter utomhus ökade med 160 procent
under samma period. Utvecklingen utmärks av nivåskillnaden mellan perioden
fram till år 1987 och perioden därefter. Efter år 1996 har antalet anmälda brott
ökat kontinuerligt från 389 till 692 brott. År 1993 var antalet ovanligt högt, vilket
berodde på att det då fanns några anmälningar av våldtäkt med många anmälda
brott. Olsson (1996) konstaterade att det detta år gjordes anmälningar som var och
en innehöll minst 100 brott – antalet brott hade alltså ökat kraftigt, medan antalet

Figur 3. Antal polisanmälda sexualbrott, efter brottstyp, åren 1975–2003.
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offer som anmält brott ökat betydligt måttligare. Året efter en sådan ökning kan
antalet brott därför minska med flera procent medan antalet offer knappt minskar
alls. I en analys av antalet anmälda våldtäkter mellan januari 1995 och december
2003 konstaterade BRÅ att omkring 5 procent av fallen innehöll fler än ett brott. I
genomsnitt förekom 1,15 våldtäktsbrott per fall. Inget talade för att ökningen mel-
lan åren 2002 och 2003 skulle bero på att anmälningarna innehöll fler brott per
anmälan än tidigare.

Med anledning av de senaste årens stora uppmärksamhet på gruppvåldtäkter
har BRÅ genomfört en specialundersökning (BRÅ, 2000). Polisanmälda våldtäkts-
fall med två eller fler skäligen misstänkta gärningsmän åren 1991–1999 i hela
landet studerades. Detta innebär att det finns ett bortfall bestående av de fall där
minst två gärningsmän inte kunnat identifieras. Bortfallet bedöms dock vara kon-
stant över tid och bör därför inte ha påverkat analyserna av utvecklingen. Mellan
30 och 60 anmälda fall per år identifierades.

Den övervägande delen av gruppvåldtäkterna (cirka 80 procent) utgjordes av
fall med två misstänkta personer. Resterande 20 procent utgjordes av fall med tre
eller fler misstänkta. Fyra femtedelar av gruppvåldtäkterna begicks inomhus. Det
var relativt ovanligt med minderåriga offer, det vill säga barn under 15 år (11 pro-
cent). En dryg fjärdedel av de misstänkta var ungdomar i åldern 15–20 år, vilket är
en något högre andel ungdomar än för våldtäkter generellt, men lägre andel än
ungdomars andel av samtliga brott. I fall med tre eller fler gärningsmän var ande-
len ungdomar dock högre, cirka 40 procent. Antalet misstänkta ungdomar uppgick
i stort sett till 25–30 årligen under 1990-talet.

De misstänkta personerna var i hög utsträckning brottsbelastade. Andelen, som
hade lagförts tre eller fler gånger tidigare, var högre än för brottsbelastade perso-
ner generellt. De flesta av anmälningarna ledde inte till åtal. Under 1990-talet

Figur 4. Antal polisanmälda våldtäkter inomhus respektive utomhus, åren 1975–2003.
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avskrevs cirka tre fjärdedelar av anmälningarna med motiveringen att brott inte
kunde styrkas. I ett tiotal fall per år väcktes åtal.

När det gäller utvecklingen under 1990-talet finns en fallande trend, som beror
på att antalet fall med två misstänkta gärningsmän minskade. Fall med tre eller
fler misstänkta gärningsmän varierade däremot kring en konstant nivå. Andelen
fall med minderåriga offer låg konstant kring 4–5 fall årligen. Sammantaget tyder
resultaten på att gruppvåldtäkterna inte ökade under 1990-talet. I en undersökning
av de våldtäkter som anmäldes under 1990-talets senare hälft i Stockholms län,
fann länskriminalpolisen och underrättelseroteln en ökning av antalet anmälningar
innehållande gruppvåldtäkter under denna period. Denna studie inkluderade även
fall där det inte fanns någon skäligen misstänkt gärningsman. En analys av BRÅ-
materialet begränsad till samma tidsperiod och till Stockholms län motsade inte
slutsatsen om en svag ökning av gruppvåldtäkterna.

Den 1 juli år 1998 fick våldtäktsbestämmelsen den nu aktuella lydelsen. Hand-
lingens kränkningsgrad sattes här i centrum för bedömningen av vad som ska anses
som våldtäkt. Tidigare var det typen av sexuell handling som fokuserades. Där-
med fick lagparagrafen för våldtäkt ett utökat användningsområde genom att den
inkluderar handlingar som innefattas av sexuellt utnyttjande. Det är möjligt att
denna utökning av lagbestämmelsen kan ha bidragit till de senaste årens ökning av
de anmälda våldtäktsbrotten. När det gäller den kontinuerliga ökningen av de
anmälda våldtäktsbrotten pågår för närvarande ett projekt på BRÅ där syftet bland
annat är att undersöka i vilken utsträckning ökningen kan tillskrivas en faktisk
ökning. Även frågan om ett eventuellt utökat användningsområde av våldtäkts-
bestämmelsen kommer att belysas.

Regional fördelning
År 2003 hade storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne, antalsmässigt
flest polisanmälda sexualbrott. Stockholms län stod för lite mer än en fjärdedel av
de anmälda brotten och storstadslänen tillsamman för något mer än hälften av
brotten. Gotlands län, Blekinge län och Jämtlands län hade lägst antal brott. I
relation till antalet innevånare hade Västmanlands, Kronobergs och Stockholms
län det högsta antalet brott med nästan 150 per 100 000 invånare. I hela landet
anmäldes 113 sexualbrott per 100 000 invånare. Även Gotlands län hade påtagligt
många i relation till invånarantalet. Beträffande den regionala fördelningen under
den senaste treårsperioden har Västmanlands, Stockholms och Gotlands län ge-
nomgående höga antal brott i relation till invånarantalet. År 2001 hade Gotlands
län det högsta antalet och år 2002 Västmanlands län.
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Uppklaring
År 2003 klarades 45 procent av sexualbrotten upp. Av sexualbrotten hade katego-
rin fullbordad och försök till våldtäkt inomhus mot person över 15 år den lägsta
uppklaringsprocenten. Omkring 25 procent av dessa våldtäktsbrott klarades upp
år 2003. Totalt sett låg uppklaringen av våldtäkter på 40 procent detta år. Högst
uppklaring hade brottet förförelse av ungdom, som dock är den minsta kategorin
antalsmässigt. Sexuellt tvång och utnyttjande av person under 15 år hade en rela-
tivt hög uppklaring, drygt 60 procent år 2003.

Från år 1975 och fram till år 2003 har uppklaringsprocenten för sexualbrotten
sjunkit från 54 procent till 45 procent, se figur 6. Det var dock inte någon kontinu-
erligt nedgående trend. Från slutet av 1980-talet fram till år 1993 ökade uppklar-
ingen något. Därefter sjönk den till under 40 procent under ett antal år för att sedan
öka igen de senaste åren, till 45 procent år 2003. Orsaken till den minskade upp-
klaringen är troligen att fler ”svåruppklarade” brott anmäldes, såväl brott med

Figur 5. Antal polisanmälda sexualbrott per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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okända gärningsmän som brott med kända gärningsmän där brott inte gått att
styrka. Vad gäller våldtäkt minskade uppklaringen från 55 till 40 procent under
samma period. Fluktuationerna var även här relativt stora. Våldtäkter utomhus
har generellt en avsevärt lägre uppklaringsprocent än våldtäkter inomhus.

Andelen sexualbrott som ledde till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse,
det vill säga personuppklaringen, varierade mellan olika typer av sexualbrott. Totalt
sett ledde 16 procent av sexualbrotten till åtal etc. år 2003. Av anmälda våldtäkter
var andelen endast 12 procent. Personuppklaringen var speciellt låg – endast 4
procent – för fullbordad våldtäkt utomhus. De brott som oftast klarades upp på
detta sätt år 2003 var sexuellt tvång och utnyttjande mot person under 15 år med
en inte nära relation mellan den åtalade och offret. Nära en fjärdedel av dessa
brott ledde till denna typ av uppklaring. I kategorin förförelse av ungdom, med
endast 22 anmälda brott år 2003, gick 14 till åtal etc., det vill säga 64 procent.

Misstänkta
År 2003 misstänktes knappt 1 500 personer för sexualbrott, varav mer än hälften
för sexuellt ofredande (framför allt för så kallat annat sexuellt ofredande), se tabell
2. En fjärdedel misstänktes för våldtäkt. Personer i åldern 15–20 år utgjorde 12 pro-
cent av de misstänkta totalt sett. Högst andel ungdomar mellan 15 och 20 år, två
av fem, var det bland dem som misstänktes för våldtäkt mot barn under 15 år. Det
är ofta fråga om ungdomar som förgripit sig sexuellt på flickor i de lägre tonåren.
Denna andel var drygt 40 procent. Bilden är dock inte stabil över tid. Åren 2000
och 2002 var andelen ungdomar något över 40 procent, medan den var betydligt
lägre (17 respektive 27 procent) åren 1999 och 2001. Antalet kvinnor som miss-

Figur 6. Uppklaringsprocent för samtliga sexualbrott, åren 1975–2003.
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tänks för sexualbrott är mycket litet. De 23 kvinnor som misstänktes år 2003 ut-
gjorde 2 procent av det totala antalet misstänkta personer.

Antalet personer misstänkta för sexualbrott ökade påtagligt från drygt 600 år
1975 (och något färre de följande åren) till drygt 1 500 år 2003. Antalet har ökat
kraftigt sedan år 1999 då antalet misstänkta var strax under 900. År 2000 var
antalet drygt 1 100 personer, år 2001 något mer än 1 200 och år 2002 drygt 1 400
personer. Samtidigt som antalet misstänkta för sexualbrott har ökat så har också
andelen ungdomar mellan 15 och 20 år ökat. År 1999 var andelen ungdomar 12
procent, år 2002 var andelen 19 procent och år 2003 var den 17 procent.

Lagförda
År 2003 lagfördes 731 personer för sexualbrott4. Av dessa dömdes 274 personer, det
vill säga något mer än en tredjedel, till fängelse. 154 personer dömdes till böter, 58
personer till skyddstillsyn, 88 personer till villkorlig dom varav 36 till samhälls-
tjänst, 17 personer till rättspsykiatrisk vård och 24 personer till vård inom social-
tjänsten. För 86 personer utfärdades strafföreläggande och för 15 personer medde-
lades åtalsunderlåtelse.

Den vanligaste påföljden för våldtäkt/grov våldtäkt var fängelse. Av de lag-
förda dömdes 78 procent till denna påföljd. Den genomsnittliga fängelsetiden för
våldtäkt var 28 månader och för grov våldtäkt 71 månader. Även för sexuellt

Tabell 2. Antal personer misstänkta för sexualbrott, andel ungdomar samt andel kvinnor
(procent), år 2003.

Brottstyp Totalt därav 15–20 år därav kvinnor
antal antal andel antal andel

Våldtäkt mot person under 15 år 78 32 41 1 1
Våldtäkt mot person 15 år eller äldre 278 46 17 0 0
Sexuellt utnyttjande m.m. mot
person under 15 år 375 72 19 16 4

Sexuellt utnyttjande m.m. mot
person 15 år eller äldre 95 5 5 2 2

Exhibitionism 179 14 8 0 0
Annat sexuellt ofredande mot
person under 15 år 263 49 19 1 0

Annat sexuellt ofredande övriga fall 402 61 15 1 0
Övrigt 32 1 3 4 13
Sexualbrott totalt 1458 254 17 23 2

4 Uppgifterna i avsnittet avser huvudbrott och huvudpåföljd.
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utnyttjande av underårig var fängelse den vanligaste påföljden, som 61 procent
dömdes till, med en genomsnittlig fängelsetid om 18 månader. Villkorlig dom för
detta brott blev 18 procent dömda till, varav mer än hälften var dom till samhälls-
tjänst. 10 procent dömdes till skyddstillsyn och 3 procent till rättspsykiatrisk vård.
För sexuellt ofredande var den vanligaste påföljden böter, som 41 procent dömdes
till. När någon dömdes till böter för ett sexualbrott som huvudbrott var det nästan
alltid fråga om sexuellt ofredande.

Efter att ha legat på en relativt konstant nivå under andra hälften av 1970-talet
ökade antalet lagförda personer för sexualbrott med cirka 50 procent under 1980-
talet. Därefter har utvecklingen liknat den för antalet misstänkta personer, det vill
säga en ökning till och med år 1993 och därefter svängningar i antal. Det har
skett en viss förändring i påföljdsmönstret för personer som lagförts för sexual-
brott. På 1980-talet ökade andelen som dömdes till fängelse från 30 procent år
1980 (vilket andelen legat kring sedan mitten av 1970-talet) till 45 procent år
1990 (Martens, 1998a). Under 1990-talet minskade andelen och låg på 32 procent
år 1999 och har legat på den nivån de efterföljande åren. År 2003 dömdes 37 pro-
cent till fängelse. Böter var den vanligaste påföljden för sexualbrott år 1980.
Denna påföljd minskade under 1980-talet till en fjärdedel år 1990 och höll sig på
ungefär denna nivå fram till år 2000. Därefter har andelen sjunkit till 21 procent
år 2003.

När det gäller personer lagförda för sexuellt utnyttjande m.m. av underårig
dömdes 23 procent av de lagförda år 1980 till fängelse. Andelen ökade markant
under 1980-talet och uppgick till 63 procent år 1990. År 1997 var andelen lika
hög, men minskade sedan något åren därefter och hamnade på 58 procent år 2003.
Skyddstillsyn var den vanligaste påföljden år 1980, vilket 36 procent av de lag-
förda dömdes till. Andelen minskade till 11 procent år 1990 och låg på ungefär
samma nivå år 2003. Andelarna lagförda som dömts till villkorlig dom eller rätts-
psykiatrisk vård minskade successivt under 1980- och 1990-talen.

Offer
I statistiken över anmälda brott redovisas om offret är ett barn under 15 år när det
gäller vissa sexualbrott. Sexuellt utnyttjande m.m. mot barn inom nära relationer
respektive inom övriga relationer samt så kallat annat sexuellt ofredande mot barn
särredovisas i statistiken sedan år 1987. Våldtäkt mot barn redovisas sedan tidi-
gare. År 2003 hade tre fjärdedelar av brotten i kategorin sexuellt utnyttjande m.m.
ett barn under 15 år som offer, se tabell 3. Nästan 40 procent av dessa brott begicks
inom en nära relation, det vill säga huvudsakligen inom familjen. En tredjedel av
de anmälda brotten i kategorin sexuellt ofredande annat än blottning hade ett barn
under 15 år som offer och nästan 20 procent av de anmälda våldtäkterna var brott
mot barn under 15 år. Antalsmässigt var det något fler barn som utsattes för sexu-
ellt utnyttjande m.m. än för annat sexuellt ofredande annat än blottning.
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Mellan åren 1975 och 1986 fluktuerade antalet anmälda våldtäkter mot person
under 15 år mellan 60 och drygt 100 per år. Mellan åren 1987 och 2003 ökade
antalet däremot successivt från 83 till 466, det vill säga med mer än 450 procent.
Sedan år 1987 har det också skett en successiv ökning av anmälda brott för katego-
rierna sexuellt ofredande annat än blottning från 426 till 1 339 brott (mer än 200
procent) och för sexuellt utnyttjande m.m. utom familjen från 280 till 905 brott
(nästan 225 procent).

Utvecklingen för kategorin sexuellt utnyttjande m.m. inom nära relationer skil-
jer sig tydligt från de övriga kategorierna. Från år 1987 fram till år 1993 mer än
fyrdubblades antalet anmälda brott, från ungefär 300 till 1 200 brott. Därefter
halverades antalet successivt fram till år 1996 och har sedan dess legat på nivåer
under 600 brott per år.

Tabell 3. Sexualbrott mot barn respektive mot vuxna inom vissa brottstyper, antal brott
samt andel (procent), år 2003.

Våldtäkt, Sexuellt utnytt- Annat sexuellt
grov våldtäkt jande m.m. ofredande
antal andel antal andel antal andel

Mot barn under 15 år 466 18 1480 76 1339 33
Mot övriga personer 2099 82 476 24 2700 67
Totalt 2565 100 1956 100 4039 100

Figur 7. Antal polisanmälda sexualbrott mot barn under 15 år, efter brottstyp, åren 1987–2003.
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När det gäller utvecklingen av sexuellt utnyttjande m.m. har alltså antalet brott
mot barn inom familjen minskat sedan år 1993 och efter år 1996 legat på samma
nivå år efter år. Antalet brott mot barn utom familjen har haft en ökande trend
under senare år. 1980-talets fokus på sexualbrott mot barn inom familjen avlöstes
under 1990-talet av en större uppmärksamhet på pedofili och barnpornografi. Den
allmänna debatten om sexuella övergrepp mot barn utvidgades således och kom
att inkludera även sexuella övergrepp utom familjen. Under 1990-talet har den
allmänna debatten också uppmärksammat några rättsfall där den dömde varit
oskyldig till det sexualbrott mot barn han blivit dömd för. Denna allmänt upp-
märksammade kritik av den rättsliga handläggningen av sexualbrott mot barn kan
ha bidragit till en minskad anmälningsbenägenhet av sexuella övergrepp inom
familjen. Detta kan ha bidragit till att den tidigare successivt uppåtgående trenden
för antalet anmälda sexualbrott mot barn brutits på senare år. Massmediernas
fokusering på pedofili och pedofila brott på senare år kan å andra sidan ha bidragit
till den påtagliga ökningen av anmälningsbenägenheten för sexuella övergrepp
mot barn utom familjen (SOU, 2001:14).

Vad gäller brottskategorin sexuellt utnyttjande m.m. redovisades fram till år
1998 om offret var en person av samma eller motsatt kön som förövaren, det vill
säga om brottet var av homosexuell eller heterosexuell karaktär. Statistiken visade
att offren för heterosexuella brott nästan uteslutande var flickor och offren för ho-
mosexuella brott så gott som alltid pojkar5. Hur utvecklingen sett ut de senaste fem
åren går inte att bedöma eftersom uppdelningen slopades efter år 1998.

Nya brottstyper

På senare år har några nya lagar trätt i kraft som reglerar handlingar med sexuellt
innehåll. Dessa är lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (sexköpslagen),
lagen mot barnpornografibrott och lagen mot människohandel för sexuella ända-
mål.

Den nya lagen mot barnpornografibrott (BrB 16:10a), där förutom produktion
och distribution av barnpornografiska bilder även innehav kriminaliserades, trädde
i kraft den 1 januari 1999. Brottet särredovisades för första gången i statistiken
över anmälda brott år 2000. År 2003 anmäldes 351 barnpornografibrott, inklusive
grova brott. Jämfört med tidigare år var antalet något lägre år 2003. Antalet an-
mälda brott var 396 år 2002, 374 år 2001 och 239 år 2000. År 2003 lagfördes 39
personer för barnpornografibrott som huvudbrott. Av dem dömdes 7 personer till
fängelse, 6 till skyddstillsyn, 5 till villkorlig dom och 8 till böter. Året innan var
antalet lagförda personer 44 varav 9 dömdes till fängelse. En genomgång av 950
brottsanmälningar rörande barnpornografibrott har redovisats av Nilsson (2003).

5 År 1998 misstänktes endast två kvinnor för sexuellt utnyttjande m.m. mot barn under 15 år.
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Fram till för bara några år sedan spreds barnpornografiska bilder via person-
liga kontakter (personliga nätverk) och per postförsändelser. Spridningen var be-
gränsad till Sverige, även om det inom nätverken fanns personer som tog hem
material från andra länder (SOU, 1997:29, bilaga 3). Materialet bestod ofta av
filmsekvenser från gamla smalfilmer (i det s.k. Super 8-formatet) och bilder publi-
cerade i barnpornografiska tidskrifter från 1970-talet. Det rörde sig om material
som producerades före 1980, då produktion och spridning av sådant material ännu
inte hade kriminaliserats i Sverige (SOU, 1997:29).

På senare år har barnpornografiskt material fått stor spridning via olika sajter
på Internet. Kontakter mellan personer som samlar och brukar sådant material har
underlättats genom utvecklingen av Internet. Utbudet av material har utökats med
hjälp av den nya foto- och datatekniken. Med den nya tekniken kan övergrepp på
barn lätt dokumenteras, redigeras och läggas ut på Internet och få snabb spridning.
I dag har Interpol omkring 200 000 bilder i sin databas över barnpornografiska
bilder och antalet barn som finns med på bilderna har uppskattats till mellan
10 000 och 20 000. Antalet barn som identifierats på bilderna är litet, ungefär 260.
I april 2004 kände rikskriminalpolisen till 110 svenska barn (Åström, 2004, s. 6).

Brott mot lagen om barnpornografibrott är ett spaningsbrott och antalet an-
mälda brott beror på vilka resurser polisen lägger ner för att identifiera personer
som misstänkta. Polisen är beroende av tips från allmänheten i spaningarna efter
brott. Av de anmälningar om barnpornografibrott som Nilsson (2003) gick ige-
nom, var nästan hälften tips till polisen av personer som stött på sådant material på
nätet. Antalet tips som kommit in till Rädda Barnens Hotline om barnpornografi
på Internet låg på omkring 22 000 mellan åren 2000 och 2003 (Åström, 2004, s. 5).

Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster (1998:408) trädde i kraft den 1
januari 1999. År 2003 anmäldes 300 brott, vilket är en kraftig ökning jämfört med
åren innan. År 2001 anmäldes 86 brott och år 2002 var antalet 110. Den kraftiga
ökningen berodde bland annat på att polisen ”sprängde en bordellhärva” i Stock-
holms län under år 2003 som stod för en större del av de anmälda brotten. År 2003
lagfördes 72 personer för brott mot lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster
som huvudbrott, varav 23 dömdes till böter och för 49 personer utfärdades straff-
föreläggande.

Kunskapen om hur prostitutionen breder ut sig i landet i dag är begränsad. När
sexköpslagen trädde i kraft minskade den öppna (gatu)prostitutionen i storstäderna
påtagligt, i alla fall under en period. Inomhusprostitutionen är svårare att få grepp
om. Enligt en kartläggning av prostitutionen i Sverige år 2003, som gjorts av
Socialstyrelsen, tas prostitutionskontakter på vissa restauranger, hotell och dans-
ställen. Det förekommer också kontakter i samband med konferenser, privata fester
och båtkryssningar till Finland. Internet har på senare år blivit en ny arena för
prostitutionskontakter och andra sexrelaterade verksamheter. Annonsering om pro-
stitution förekommer på Internet och polisen uppskattar att mellan 80 och 250
kvinnor säljer sig på Internet (Socialstyrelsen, 2004). I Stockholm fann polisen viss
organiserad lägenhetsprostitution där kopplare och säljare av sexuella tjänster var
från Baltikum, Polen och Ryssland. Antalet anmälda brott mot sexköpslagen under
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en given tidsperiod är beroende av hur stora resurser polisen är beredd att lägga
ner på att försöka uppdaga brotten.

Lagen mot människohandel för sexuella tjänster (BrB 4:1a) trädde i kraft den 1
juli 2002. Brottet fick en egen kod över anmälda brott år 2003. Under det första
året anmäldes 22 brott. En enda dom, en fängelsedom, avkunnades under året med
detta brott som huvudbrott.

Rikskriminalpolisen uppskattar att antalet kvinnor som var offer för människo-
handel i Sverige år 2003 låg på mellan 400 och 600 (Socialstyrelsen, 2004). Bland
annat har man utrett människohandel för sexuella ändamål gällande ryska kvin-
nor i Norrbotten. Den svenska sexköpslagen kan utgöra en broms mot att
människohandlare etablerar sig i Sverige. Verksamheten blir mindre lönande efter-
som man inte vågar ta ut kvinnorna i öppen gatuprostitution på grund av upptäckts-
risken.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Brottsförebyggande åtgärder kan delas in i primär prevention (som syftar till att
förhindra brott innan de begås), sekundär prevention (till exempel åtgärder som
sätts in mot riskgrupper) och tertiär prevention (som sätts in då brottet begåtts
bland annat för att förebygga återfall). När det gäller att förebygga sexualbrott
(framför allt mot barn) har den primära preventionen syftat till att höja allmänhe-
tens medvetande om problemet. Det har också genomförts åtgärdsprogram riktade
mot barn med syftet att öka deras förmåga att göra motstånd i en övergrepps-
situation. Exempel på sekundär prevention är socialt stöd och information till barn
och föräldrar som bedöms tillhöra riskgrupper. Behandling av förövare för att för-
hindra återfall i brott (gäller såväl då barn är offer som då vuxna är det) är exem-
pel på tertiär prevention.

Genom tv-kanaler och Internet har avancerad pornografi blivit lättillgänglig för
ungdomar och vuxna. Den hårda pornografin visar extrema former av sexuellt
umgänge. För ungdomar kan denna hårdpornografi ge intryck av att det som visas
är vanliga inslag i vuxnas sexualliv. Pornografin blir lätt normgivande för de unga
om den står helt oemotsagd av vuxenvärlden. Därför är det viktigt att ungdomar
till exempel i skolundervisningen nås med diskussioner om sexualitet, relationer,
jämställdhet mellan könen och personlig integritet. En bättre insikt i människans
sexualdrift och sexualitetens betydelse för mellanmänskliga relationer skulle möj-
ligtvis ge en humanare syn på sexualiteten och på sikt kanske även leda till en
minskning av de grövre sexualbrotten.

En rad behandlingsprogram för sexualbrottslingar har utvecklats och prövats
men det saknas i hög grad systematiska utvärderingar. Sexualbrott är ingen enhet-
lig brottstyp och orsakerna till förövarnas beteende varierar mellan olika brotts-
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typer. Olika former av terapi används som behandling av sexualbrottslingar (Hed-
lund, 1990). Vad gäller ungdomar, som förgriper sig sexuellt, visar internationella
erfarenheter att så kallade multimodala behandlingsmodeller ger bäst resultat. Dessa
modeller innehåller bland annat gruppbehandling, familjesamtal och individuella
samtal, det vill säga olika terapiformer används parallellt i behandlingen (Social-
styrelsen, 2000).

Pedofili och pedofila brott har under senare år fått ett relativt stort utrymme i
den kriminalpolitiska debatten. Inställningen till pedofili har varit fördömande i
den allmänna debatten. Inte alla personer med pedofil läggning söker sexuella
kontakter med barn. Förmodligen döljer de flesta sin läggning och smälter in i
samhället, åtminstone till det yttre. När det gäller behandling av pedofiler finns
dels synsättet att pedofili är en medfödd störning som bäst kan botas medicinskt
genom så kallad kemisk kastrering som minskar sexualdriften. Dels finns synsättet
som grundar sig på att pedofiler är störda människor på grund av någon typ av
utsatthet i barndomen och att terapeutisk behandling behövs. Det finns till exempel
en återfallsförebyggande modell som syftar till att pedofilen så tidigt som möjligt
ska känna igen risksituationer, lära sig utöva kontroll över impulserna och därmed
minska risken för att begå brott (Martens, 1998b). Det finns även behandlings-
former som kombinerar terapi och viss medicinering.

Prostitution är ett komplext problem som kräver olika typer av insatser och
förebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2004). I storstäderna finns prostitutionsgrupper
i socialtjänstens regi som har till uppgift att hjälpa män och kvinnor att ta sig ur
prostitution, bland annat genom uppsökande verksamhet, behandling och kunskaps-
spridning. I Stockholm finns Prostitutionscentrum som erbjuder behandling i grupp
eller individuellt för personer som är eller har varit i prostitution. Det finns också
förebyggande verksamheter, som riktar sig till köpare av sexuella tjänster, i form
av rådgivning, stödsamtal och behandling.

Den konkreta kriminalpolitiken när det gäller sexualbrott kännetecknas under
senare år bland annat av att det straffrättsliga området i vissa delar har utvidgats
och i andra delar är under utveckling. Särskilda straffbestämmelser har tillkommit
om bland annat barnpornografibrott, förbud mot köp av sexuella tjänster och om
människohandel för sexuella tjänster. Införandet av de nya regleringarna har åt-
följts av myndighetsuppdrag av olika slag, bland annat för att stärka och följa upp
implementeringen av lagstiftningen. Utifrån en omfattande översyn av sexualbrotts-
lagstiftningen har regeringen lagt fram ett förslag till förändringar av olika delar
av denna reglering. Om förslaget antas och genomförs kommer det bland annat att
vara fler handlingar än i dag som i framtiden ska bedömas som våldtäkt.

Både det proaktiva och det reaktiva arbetet med sexualbrottsligheten har på
senare år fått fler fronter att bevaka. Arbetet med att förebygga de traditionella
sexualbrotten är, som framgår ovan, komplicerat och insatserna vilar på osäker
grund. De nya lagarna mot barnpornografi, köp av sexuella tjänster och människo-
handel för sexuella tjänster, har blivit svårare att kontrollera på grund av att kon-
takter och handel sker via internationella sajter på Internet som ofta är dolda.
Genom den nya datatekniken har de nya brottsformerna kommit att bli en del av
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den internationella organiserade brottsligheten. Men även den traditionella
sexualbrottsligheten har fått en ny dimension genom Internet. Det har hänt att
vuxna etablerat kontakt och bestämt träff med barn, ungdomar och andra vuxna
genom olika chattar på Internet och sedan träffat sitt offer på en avskild plats och
gjort sexuella närmanden. Sexuellt ofredande förekommer också i form av medde-
landen per e-post och sms. I vilken utsträckning den nya tekniken har använts i
samband med olika sexualbrott vet man i dag mycket lite om, men det vore intres-
sant att göra en kartläggning.
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Sammanfattning
År 2003 anmäldes 8 575 rån till polisen, vilket innebär att mindre än 1 procent av
samtliga anmälda brott utgjordes av rån. Den dominerande formen av rån är
personrånen som utgjorde 70 procent av de anmälda rånen år 2003. Den näst
största kategorin är butiksrån – 11 procent av de anmälda rånen – medan de mer
uppmärksammade formerna av rån, rån mot bank och post, endast utgjorde 1
procent av de anmälda rånen.

I och med att personrånen dominerar kategorin rån är det utvecklingen av dessa
som styr utvecklingen för rånen totalt sett. Mot slutet av 1990-talet skedde en
påtaglig ökning av personrånen, en ökning som avbröts på 2000-talet då de an-
mälda personrånen minskade något. Även de anmälda rånen totalt har haft i stort
sett samma utveckling. Butiksrånen har däremot haft en delvis annorlunda utveck-
ling. Även dessa brott ökade kraftigt mot slutet av 1990-talet, men till skillnad mot
personrånen och rånen totalt sett har ökningen fortsatt under 2000-talet. Bank- och
postrån har också förhållit sig på en oförändrad nivå under 2000-talet, men efter
det att det skett en kraftig minskning under senare delen av 1990-talet. År 2003
anmäldes i stort sett lika många rån som år 2001.

Rånbrotten är extremt storstadsdominerade. Inte mindre än 77 procent av alla
polisanmälda rån skedde i storstadslänen varav 41 procentenheter i Stockholms
län. Dessa andelar ska ställas mot att ungefär 50 procent av landets befolkning bor
i något av de tre storstadslänen och att cirka 20 procent bor i Stockholms län.

Ungefär hälften av alla bank- och postrån klaras upp; uppklaringsprocenten år
2003 var 49 procent. Motsvarande när det gäller butiksrån är att ungefär en tredje-
del klaras upp, uppklaringsprocenten år 2003 var 32 procent. Uppklaringsprocenten
för den stora kategorin personrån var 24 procent år 2003.

Personrån är ett utpräglat ungdomsbrott. Hela 55 procent av de misstänkta
personerna år 2003 var i åldern 15–19 år. Det motsatta förhållandet gäller vid
bank- och postrån, endast 15 procent av de misstänkta gärningsmännen var i ål-
dern 15–19 år. Vid butiksrån var denna andel 36 procent.
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Inledning
Med rån avses brott enligt 8 kap. 5–6 §§ brottsbalken. Där stadgas att:

Den som stjäl medelst våld mot person eller medelst hot som innebär eller för
den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och
anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn
mot den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett
år och högst sex år….

Rånbrotten förutsätter alltså både ett tillgrepp av egendom och att tillgreppet sker
med våld eller hot. Minimistraffet för rån är således fängelse ett år, vilket markerar
att lagstiftaren ser det som ett allvarligt brott. För grovt rån är minimistraffet fyra
års fängelse och maxstraffet tio års fängelse. För mindre allvarliga rån stadgas i
femte paragrafens andra stycke att:

Är förfarandet som avses i första stycket med hänsyn till våldet, hotet eller
omständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art dömes dock ej för rån utan
för annat brott som förfarandet innefattar (kapitel 8:5 § brottsbalken).

Om den samlade bilden av vålds- och stöldinslaget är att brottet som helhet är
förhållandevis lindrigt kan domstolen således döma för stöld och olaga hot i stället
för rån. Att detta sker är inte ovanligt vid så kallade ungdomsrån där det uttalade
hotet i många fall kan vara vagt eller till och med underförstått (”får jag låna din
mobiltelefon”) och rånbytet i vissa fall mindre värdefullt (smink, biobiljetter etc.)
Offrets upplevelse av att känna sig hotat kan dock vara tillräckligt för att brottet
ska rubriceras som rån. Ett annat exempel då man i vissa fall dömer till ansvar för
andra brott än rån är så kallade motvärnsrån.

Rånbrotten delas oftast in i huvudkategorierna bank- och postrån, butiksrån och
personrån. I statistiken särredovisas även andra typer av rån som taxirån eller rån
mot värdetransport eller värdebefordran. Till detta kommer kategorin övriga rån
som kan vara rån mot en restaurang, ett dataföretag eller dylikt. Bland övriga rån
placeras ibland även vissa förberedelsebrott, exempelvis då polisen finner en rånar-
luva, ett skjutvapen och andra attiraljer som tyder på att avsikten var att de skulle
användas vid ett rån.

Dold brottslighet
I jämförelse med flertalet andra brottstyper är den dolda brottsligheten för rån
generellt sett relativt liten. Inom kategorin rån finns dock stora variationer. Bank-
och postrån anmäls i stort sett alltid till polisen. Mörkertalet för dessa brott är
således mycket litet. Även butiksrån kan antas ha ett förhållandevis litet mörkertal.
Sannolikt är det dock större än vad fallet är för bank- och postrån.
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Den dominerande kategorin inom kategorin rån, personrånen, har däremot ett
betydligt större mörkertal än ovan nämnda former av rån. I en surveyundersökning
bland 4 500 skolelever i Stockholm och Malmö uppgav cirka hälften av de drygt 7
procent som hade blivit utsatta för rån att de inte anmält detta till polisen (BRÅ,
2000). De vanligaste orsakerna var dels att man inte trodde att polisen skulle kunna
få fast gärningsmannen, dels att man ändå inte skulle få tillbaka det stulna samt att
gärningsmannen ändå inte skulle få något straff. Cirka 30 procent uppgav att de
var rädda att gärningsmannen skulle få reda på att de gått till polisen och anmält
brottet.

Brottsstruktur
Rån är ett grovt brott med högt straffvärde. Sett till brottsligheten generellt är det
också ett ovanligt brott. År 2003 anmäldes totalt 8 575 rån till polisen, vilket
innebär att mindre än 1 procent av samtliga anmälda brott utgjordes av rån. Med
hänsyn tagen till det, i jämförelse med flertalet brottstyper, lilla mörkertalet för rån
är det också så att denna andel utgör en överskattning. Rånens andel av den fak-
tiska brottsligheten är betydligt mindre.

De mest uppmärksammade formerna av rån, rån mot bank och post, utgjorde
cirka 1 procent av samtliga rån, se figur 1. År 2003 anmäldes 58 bankrån och 34

Figur 1. Andel anmälda rån efter typ, år 2003.
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postrån till polisen. Antalet anmälda rån mot värdetransport och värdebefordran
var 79. I en undersökning avseende 1990-talet (BRÅ, 2004) framgick att en femte-
del, 21 procent, av de polisanmälda bank-, post- och värdetransportrånen utgjor-
des av förberedelser till rån och att en lika stor andel, 21 procent, stannade vid
försök till rån. Särskilt hög andel som stannade vid försök hade postrånen, 32
procent.

Antalet anmälda butiksrån uppgick år 2003 till 904, vilket innebär att 11 pro-
cent av samtliga polisanmälda rån utgjordes av butiksrån. Utifrån en undersökning
av butiksrån år 2000 framkom att cirka en femtedel, 18 procent, utgjordes av så
kallade motvärnsrån. Andelen som avsåg försök var 15 procent och andelen avse-
ende förberedelser var 4 procent.

Den alltigenom dominerande formen av rån är personrånen, inte mindre än 70
procent av de anmälda rånen år 2003 bestod av personrån. Antalet anmälda person-
rån var 6 007 år 2003.

I statistiken redovisas huruvida rånen har genomförts med hjälp av skjutvapen
eller ej. Vid bank- och postrån är skjutvapensandelen hög, 62 procent år 2003. Den
vanligaste typen av vapen är handeldvapen (pistol, revolver). Utifrån undersök-
ningen av dessa rån under 1990-talet (BRÅ, 2004) framkom att handeldvapen före-
kom i två tredjedelar av bank- och postrånen, automatvapen förekom i 6 procent.
Ungefär vart femte bank- och postrån (20 procent under 1990-talet) sker helt utan
vapen. Noterbart är att vid de bank- och postrån som genomförs utan skjutvapen
stannar närmare 60 procent vid försök.

När det gäller värdetransportrån (exklusive värdebefordran) är skjutvapensande-
len extremt hög. Vid inte mindre än 95 procent av de värdetransportrån som ge-
nomfördes under andra delen av 1990-talet förekom skjutvapen. En inte ovanlig
kombination av vapen vid värdetransportrån är skjutvapen och yxa (BRÅ, 2004).
Syftet med yxan är att den ska användas till att slå sönder värdetransportbilens
rutor för att rånarna ska kunna ta kontroll över bilen och väktarna.

Brottsutveckling
I och med att kategorin rån till 70 procent består av personrån är det utvecklingen
av dessa rån som styr utvecklingen för hela kategorin (figur 2). Antalet personrån
är detsamma år 2003 som år 2001, 6 000 anmälda brott.

Utvecklingen av personrånen, och även rånen totalt sett, kan indelas i fyra faser.
Från år 1975 och fram till andra delen av 1980-talet skedde en svag men successiv
ökning av de anmälda brotten. Därefter, under några få år vid slutet av 1980-talet
ökade de kraftigt. Analyser som gjorts tyder på att orsaken till detta var att person-
rån plötsligt blev vanliga i vissa ungdomsgäng (BRÅ, 2000), främst i storstäderna.
Offren var företrädesvis medelålders män som utsattes för brott under kvällar och
nätter. I och med att personrån är ett antalsmässigt relativt litet brott får det ge-
nomslag i statistiken om ett antal nätverk av kriminella sätter personrån i system.
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Efter nivåhöjningen stabiliserades utvecklingen på en konstant nivå under första
delen av 1990-talet, vilken åtföljdes av en mycket kraftig ökning under den andra
delen av decenniet. Analyser av orsakerna till denna uppgång tyder i hög grad på
att det även nu var frågan om att vissa nätverk av ungdomar satte personrån i
system. Denna gång var offren i stället företrädesvis andra ungdomar och ett van-
ligt syfte var att komma över mobiltelefoner. Även denna utveckling bröts, och
under de tre första åren på 2000-talet förhöll sig rånen på en konstant nivå. För
personrånens del finns till och med en svagt nedåtgående trend under denna period.
Mycket talar för att de trendbrott som inträffade, dels efter ökningen i slutet av
1980-talet och dels efter ökningen under senare delen av 1990-talet, bland annat
var en effekt av polisiära insatser. Man bedrev spaning efter brottsaktiva ungdo-
mar och lyckades på så sätt binda ett antal personer vid rån, vilket tycks ha fått till
följd att ökningen bröts.

Utvecklingen av butiksrån är snarlik utvecklingen för personrån med kraftiga
ökningar just i slutet av 1980-talet och under den andra delen av 1990-talet. För-
klaringen till denna samstämmighet torde ligga i att de ungdomsgäng som genere-
rat ökningar av personrånen även ibland rånade butiker. Butiksrån sker företrädes-
vis kvällstid och ofta mot kvällsöppna mindre livsmedelsbutiker, godisbutiker och
kiosker etc. som ofta är ensambetjänade. Mycket tyder på att vissa typer av butiker
som hanterar stora värden, som guldsmeder och urmakare, har drabbats av så
kallade överflyttningseffekter från de minskande bank- och postrånen (BRÅ, 2002a).
Under 2000-talet skiljer sig dock butiksrånens utveckling från personrånens, medan
de sistnämnda minskat något har butiksrånen fortsatt att öka.

Figur 2. Antal anmälda rån och antal anmälda personrån, åren 1975–2003.
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När det gäller bank- och postrån har utvecklingen sett annorlunda ut. Under
femton år, det vill säga under perioden 1975–1990 förhöll sig bank- och postrånen
på en oförändrad nivå. Utvecklingen under denna period kan beskrivas som att den
fluktuerade kring en konstant nivå om i genomsnitt cirka 80 anmälda rån per år.
Vid slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet kom sedan en kraftig ökning av
dessa rån och denna höga nivå bibehölls fram till år 1994. Detta åtföljdes av en
mycket kraftig minskning, en minskning som var större än den tidigare ökningen.
Minskningen förde ner till historiskt sett låga nivåer som inneburit att vi i dag har
färre bank- och postrån än vi haft någon gång sedan år 1975. Orsakerna till denna
kraftiga nedgång har analyserats (BRÅ, 2004). I analyserna ställdes de tre hypote-
ser som framförts som orsaker till nedgången mot varandra:

• dels att säkerheten vid bank- och postkontoren har ökat
• dels att antalet bank- och postkontor har minskat
• dels att polisen under första delen under 1990-talet var framgångsrik när det

gällde att få fast några frekventa mer professionella ligor som specialiserat sig
på bankrån.

Analyserna visade att det var den ökade säkerheten vid bank- och postkontoren
som var huvudorsaken till den kraftiga minskningen under senare delen av 1990-
talet.

När det gäller värdetransportrån började dessa särredovisas i statistiken år 1994.
Utvecklingen för dessa rån inleddes med en konstant nivå fram till år 1997. Däref-
ter kom under ett par år en ökning som förde upp antalet anmälda värdetransport-
rån till en högre nivå, som sedan i stort sett bibehållits fram till i dag. I samband

Figur 3. Antal anmälda butiksrån och antalet anmälda bank- och postrån, åren 1975–2003.
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med analysen av bank- och postrånen studerades om det skett överflyttningseffekter
från de minskande bank- och postrånen till värdetransportrånen. Resultaten tydde
på att så i viss mån skett, men att effekterna inte var så stora. De kunde bara
förklara en mindre del av ökningen av värdetransportrånen.

Skjutvapen

Genom åren har det skett en relativt påtaglig ökning av användandet av skjutvapen
vid butiksrån. Vid slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet genomfördes cirka
25 procent av butiksrånen med hjälp av skjutvapen. Motsvarande andel under 2000-
talet är cirka 40 procent. Mycket tyder på att det under perioden kommit att finnas
mer och mer vapen ute i samhället och i kriminella kretsar och att det bland annat är
det som slår igenom i samband med butiksrånen. Ser man däremot till bank- och
postrånen har inte motsvarande ökning skett. De finns visserligen en tendens till en
ökning av skjutvapensandelen även här, men den är mycket svag. Ett skäl till att
ökningen är betydligt mindre vid bank- och postrån torde vara att andelen initialt är
så hög att det finns mindre utrymme för ökningar. Inte heller vid personrån har det
skett någon ökning av andelen rån som genomförs med skjutvapen under den senaste
25- årsperioden. Ett skäl till detta, mot bakgrund av att det sannolikt finns mer vapen
ute i samhället, kan vara att behovet av skjutvapen som hotmedel är litet i samband
med dessa rån, som ofta är gängrån. Man undviker skjutvapen för att minska risken
att brottsrubriceringen blir grovt rån om man skulle åka fast.

Regional fördelning
Rånbrotten är extremt storstadsdominerade. Inte mindre än 77 procent av alla
polisanmälda rån har skett i något av de tre storstadslänen. Av dessa har dessutom
41 procentenheter anmälts i Stockholms län. Dessa andelar ska ställas mot att
ungefär 50 procent av landets befolkning bor i något av de tre storstadslänen och
att cirka 20 procent av befolkningen bor i Stockholms län. Koncentrationen är
alltså störst i huvudstadslänet.

I stort sett alla typer av rån har denna koncentration till storstadslänen dock
med ett visst undantag för bank- och postrånen. Cirka 60 procent av dessa har
skett i något av dessa tre län. När det gäller bankrån har den minskning som
skedde under andra delen av 1990-talet varit som mest påtaglig i Stockholms län.
Det kan bero på att ökningen av säkerheten i bankkontoren var som störst här.
Analyser har dock inte kunnat påvisa någon direkt utflyttning av dessa rån från
de mer skyddade bankerna i Stockholms län till mindre skyddade objekt utanför
storstadslänen.
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Uppklaring
En fjärdedel av samtliga rån klarades upp under år 2003. Drygt 80 procent av
dessa klarades upp med något personuppklarande beslut. Andelen personuppklarade
brott är något högre för bank- och postrån samt butiksrån än för personrån, där
drygt hälften (56 procent) klarades upp med ett personuppklarande beslut.

Uppklaringsprocenten för olika typer av rån sammanhänger i hög grad med vad
som skulle kunna betecknas som rånens komplexitet. Sett till bank- och postrån så
klaras ungefär hälften av dessa rån upp, uppklaringsprocenten år 2003 var 49
procent. Ungefär en tredjedel av butiksrånen klaras upp. Här var uppklarings-
procenten 32 procent år 2003. Samma nivå gäller för övrigt för taxirånen där
uppklaringsprocenten var 33 procent år 2003. För den stora kategorin personrån
ligger nivån på uppklaringsprocenten vid cirka en fjärdedel, år 2003 var uppklarings-
procenten för personrån 24 procent.

Figur 4. Antal anmälda rån per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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Två tänkbara skäl till dessa mönster är dels att det i olika grad finns något för
polisen att utgå ifrån när det gäller att söka gärningsmännen. Dels filmas bank-
och postrån ofta, dels har ofta ett antal personer, personal och kunder, sett rånarna
under den tidsperiod som rånet tar. Det motsatta kan sägas gälla för personrånen
där det ofta är så att det enbart är offret som observerat rånarna, medan butiksrånen
kan sägas inta ett mellanläge. Förutom personalen (som ofta är ensam) händer det
att kunder  och ibland även personer utifrån ser rånens genomförande. De skilda
uppklaringsnivåerna kan sammanhänga med vilken prioritet de har hos polisen.
Bank- och postrån har hög prioritet i polisens utredningsarbete, medan de rån som
har den lägsta uppklaringen kan antas vara mindre prioriterade. I statistiken sam-
manslås värdetransportrån med värdebefordran (att man blir rånad när man exem-
pelvis ska lägga dagskassan i en bankbox). Denna blandning gör att det är svårt att
diskutera dessa rån utifrån aspekten orsaker till uppklaringsprocent. Uppklarings-
procenten för värdetransportrån inklusive rån vid värdebefordran var 41 procent
år 2003.

Sedan år 1975 har det skett en successiv nedgång av uppklaringsprocenten; en
nedgång som drabbat i stort sett alla typer av brott. Under perioden 1975 till bör-
jan av 1980-talet kunde denna minskning förklaras av att de anmälda brotten
ökade år från år samtidigt som polisens utredningsresurser förblev i princip oför-
ändrade. Nedgången fortsatte under 1990-talet, men denna gång var orsaken att
polisens utredningsresurser minskade, medan de anmälda brotten hade slutat öka
(BRÅ, 2002b).

Utvecklingen av brottsuppklaringen för de olika typerna av rån visar att bank-
och postrån kan sägas tillhöra de fåtaliga brottstyper som i princip inte drabbats av
någon nedgång. Orsaken torde vara det som ovan nämnts, att dessa rån har så pass
hög prioritet i polisens utredningsarbete. Även om utredningsresurserna per anmält
brott alltså minskat successivt så har man alltid avdelat resurser när det sker ett
bank- eller postrån. För övriga råntyper har det däremot, i likhet med vad som är
fallet med flertalet brott, skett minskningar. Exempelvis låg uppklaringsprocenten
för butiksrån omkring 50 procent i slutet av 1970- och i början av 1980-talet medan
den i dag ligger på drygt 30 procent.

Misstänkta
Statistiken över misstänkta personer ger en bild av hur gärningsmännens ålders-
respektive könsfördelning ser ut vid olika typer av brott. Generellt kan sägas att
rån tenderar att vara ett ungdomsbrott, men med ett mycket tydligt undantag för
bank- och postrånen. Sett först till den stora gruppen personrån så var inte mindre
än 55 procent av de misstänkta personerna år 2003 i åldrarna 15–19 år. Det är en
mycket hög andel i jämförelse med flertalet andra brottstyper. För stöldbrott gene-
rellt var exempelvis motsvarande andel 26 procent och för brottsbalksbrotten sam-
mantaget 23 procent. I en undersökning av ungdomsrån i Stockholm och Malmö
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(BRÅ, 2000) visade det sig också att ett en relativt stor del av gärningsmännen var
under 15 år (en fjärdedel av dem var under 21 år). Vid butiksrånen är ungdoms-
andelen lägre, men ändå högre än för stöldbrott respektive brottsbalksbrott gene-
rellt. År 2003 var 36 procent av de personer som misstänktes för butiksrån i åld-
rarna 15–19 år.

Rån kan betecknas som ett så kallat strategiskt brott, vilket innebär att personer
som i sin första lagföring, det vill säga vid debuten hos rättsväsendet, har rån som
huvudbrott löper särskilt stor risk att i framtiden hamna i en omfattande brotts-
karriär. Medan 6 procent av dem som första gången lagförs för något brott hamnar
i vad som kan betecknas som en brottskarriär som kronisk brottsling (blir lagförd
10 gånger eller fler i livet), så är motsvarande andel, om debuten sker med rån som
huvudbrott, 19 procent. Således en betydligt högre risk.

Vid bank- och postrån är förhållandena däremot de motsatta, endast 15 procent
av de misstänkta personerna vid dessa rån var i åldrarna 15–19 år. Här kan toppen
i stället sägas ligga i åldersspannet 20–24 år. En tredjedel, 34 procent, av de miss-
tänkta gärningsmännen var i dessa åldrar. Motsvarande andel vid stöldbrott gene-
rellt är 16 procent och vid brottsbalksbrott generellt 15 procent.

Rån är också ett mycket mansdominerat brott. Mer än 90 procent av de miss-
tänkta år 2003 var män, det gäller såväl bank- och postrån som butiksrån och
personrån. Vid stöldbrott generellt är denna andel 71 procent och vid brottsbalks-
brott generellt 76 procent, således betydligt lägre andelar.

Personer som begår bank- eller postrån är extremt brottsbelastade, det framgår
av den undersökning som genomfördes avseende 1990-talet (BRÅ, 2004). Av de
personer som lagförts för bank- eller postrån hade 92 procent lagförts vid mer än
ett tillfälle. Dessutom hade 39 procent av dem lagförts 10 gånger eller fler. Detta är
i båda fallen extremt höga andelar i jämförelse med lagförda personer generellt. I
en undersökning av en kohort, födda 1960 (BRÅ, 2001), hade 43 procent lagförts
mer än en gång och bara 7 procent 10 gånger eller mer. Undersökningen visar
också på en viss specialisering. Begår man exempelvis bankrån tenderar man att
fortsätta med det och inte byta och begå postrån eller värdetransportrån som också
ingick i undersökningen.

Ett viktigt resultat i den undersökningen var också att andelen bank- och post-
rån som begås av högerextremister eller terrororganisationer tenderar att vara li-
ten. En dryg procent av de misstänkta gärningsmännen kunde kopplas till den
typen av organisationer. Däremot kunde 12 procent av de misstänkta kopplas till
kända kriminella gäng. Dessa kunde delas in i tre kategorier som stod för ungefär
en tredjedel vardera, dels mc-gäng, dels gäng (ej mc) som återfinns i Stockholms
södra förorter och dels en kategori övriga. I den sistnämnda kategorin ingick dels
gäng från övriga Stockholmsregionen, dels från övriga riket samt dessutom mer
organiserade kända gäng.
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Lagförda
Om ett rån rubriceras som grovt rån utdöms nästan alltid fängelse eller, i de fall
gärningsmännen är unga, sluten ungdomsvård; 53 av de 56 personer som lagfördes
för grovt rån fick någon av dessa påföljder. Den genomsnittliga strafftiden vid
fängelsedomar för grovt rån år 2003 var 47 månader. Även när brottsrubriceringen
är rån, det vill säga normalgraden, är fängelse eller sluten ungdomsvård de vanli-
gaste påföljderna. Över hälften, 54 procent, av de lagförda fick någon av dessa
påföljder. Den vanligaste fängelsestrafftiden ligger mellan ett och två års fängelse
och genomsnittstiden är 19 månader. Två andra påföljder är förhållandevis van-
liga vid rån (normalgraden). Det är dels skyddstillsyn, 19 procent av de lagförda,
och på grund av den höga ungdomsandelen även överlämnande till vård inom
socialtjänsten; 21 procent av de lagförda fick denna påföljd.

Sett i ett utvecklingsperspektiv har utdömandet av fängelsestraff för rån av
normalgraden minskat under den senaste 25-årsperioden medan tendensen varit
den motsatta när det gäller grovt rån.

Offer
Bank-, post- och värdetransportrån

I tidigare nämnda undersökning avseende bank- och postrån (BRÅ, 2004) framkom
vissa resultat som sammanhänger med offren. När det gäller vilken tid på dygnet
rånen sker framträdde två tydliga mönster. Det visade sig att inte mindre än en
tredjedel av samtliga bankrån sker på tider då flertalet banker inte har öppet, det
vill säga före klockan 10 och efter klockan 15. Även om inga bastal förelåg torde
det vara så att det rör sig om en kraftig överrepresentation vid dessa speciella
öppettider (kvällsöppet etc.). Sett till de tider då bankerna normalt håller öppet
framkom att drygt hälften av dessa rån begås timmen före stängning eller timmen
efter öppning. Även vid postrån förelåg en koncentration till öppning och stäng-
ning. Majoriteten av värdetransportrånen däremot begås vid andra tider på dyg-
net. Omkring en femtedel begås under natten (klockan 00–08).

Av de tre råntyperna bank-, post- och värdetransportrån är det värdetransport-
rån som utan tvekan ger det största ekonomiska utbytet. I undersökningen från
1990-talet var det genomsnittliga värdet (median) vid värdetransportrån (där upp-
gifter förelåg) 500 000 kronor. Motsvarande genomsnittsvärde vid bankrån var
70 000 kronor och vid postrån, där bytet var lägst, 36 000 kronor.

Vid bankrån är det vanligast att en eller flera rånare tar sig över disken och in
i personalutrymmet för att få tag i pengarna. Detta sker i närmare 60 procent av
bankrånen. I en knapp tredjedel av dessa fall skaffar man sig också tillgång till
bankvalvet. Vid postrån däremot är det ungefär lika vanligt att rånarna tillgriper
pengarna från en position framför kassan.
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Som framgått tidigare är skjutvapen mycket vanliga vid dessa typer av rån.
Däremot är det mer sällsynt att de används, det vill säga att skottlossning förekom-
mer. I endast 8–9 procent av bank-, post- och värdetransportrånen under 1990-talet
hade det förekommit skottlossning. Det var mycket ovanligt att man skjutit mot
människor, något som inträffat i mindre än 1 procent av bank- eller postrånen. Det
var dock något vanligare vid värdetransportrånen, där det förekommit i 4–5 pro-
cent av fallen.

Även annat fysiskt våld är förhållandevis ovanligt vid bank- och postrån. Det
förekom i 13 respektive 20 procent av dessa rån under 1990-talet. När våldet
förekom handlade det oftast om lindrigare våld som knuffar och sparkar. Grövre
våld (med blodvite) förekom i en femtedel av våldsfallen. Däremot var fysiskt
våld betydligt vanligare vid värdetransportrånen där det förekom i en tredjedel,
32 procent, av fallen under 1990-talet. I en tredjedel av dessa förekom dessutom
blodvite.

Butiksrån

När det gäller butiksrån har dessa studerats år 2000 i en undersökning baserad på
samtliga polisanmälningar från det året (BRÅ, 2002a). Ett viktigt resultat i den
undersökningen var att butiksrånen är starkt koncentrerade till kvällstid. Mer än
en tredjedel av butiksrånen år 2000 inträffade mellan klockan 20 och midnatt, med
en tyngdpunkt mellan klockan 20 och 22. Det framgick även att en majoritet av
butiksrånen utfördes mot butiker som var bemannade av ensamarbetande personal
vid tidpunkten för rånet. Mot bakgrund av detta är det i särklass vanligaste objektet
för butiksrån en livsmedelsbutik, ofta då en kvällsöppen sådan. Livsmedelsbutiker
utgjorde offer i närmare hälften (49 procent) av butiksrånen år 2000. Andra butiker
som är vanliga ”rånoffer” är kiosk/godisbutik/tobaksaffär (20 procent), bensin-
stationer (12 procent) och videobutiker (6 procent).

Om rånen mot olika typer av butiker relateras till antalet butiker av respektive
kategori erhålls skattningar av risken för att utsättas för rån. I en sådan rangord-
ning utkristalliserar sig sju olika typer av butiker med höga risker. Mest utsatta är
videobutiker där den generella risken att drabbas under ett år är 6,4 procent. Där-
efter kommer tre butikstyper med generella risker i intervallet 3,5–4,0 procent. Det
är livsmedelsbutiker (generell risk 3,9 procent), kiosk/godis/tobak (3,6 procent) och
urmakare (3,6 procent). På en lägre nivå kommer bensinstationer (generell risk 2,6
procent) och varuhus/stormarknader (2,2 procent) samt på en ytterligare något
lägre nivå guld- och juvelerarbutiker (1,1 procent). Inga andra typer av butiker
överskred en generell risk på 0,5 procent. Det kan antas att den ökning av rån mot
urmakare, guld- och juvelerarbutiker som skett under slutet av 1990-talet åtmins-
tone delvis kan vara en så kallad överflyttningseffekt från de minskande bank- och
postrånen.

Utbytet vid butiksrån är generellt sett litet. I drygt hälften, 53 procent, av
butiksrånen år 2000 underskred det stulna beloppet 5 000 kronor. Det finns dock
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stora variationer mellan rån mot olika typer av butiker. Vid rån mot urmakare var
exempelvis det genomsnittligt överkomna beloppet 185 000 kronor, att jämföra
med det generella genomsnittet som var 5 000 kronor.

Till skillnad från bank- och postrånen är fysiskt våld ganska vanligt vid butiks-
rån. I en knapp tredjedel av fallen år 2000 förekom någon form av fysiskt våld. I en
del av dessa fall hade dock våldet uppkommit genom att butikspersonalen agerat
för att försöka förhindra rånet. Den vanligaste formen av våld är att rånaren utde-
lar slag med något tillhygge, vilket förekommit i en femtedel av våldsfallen.

Personrån

Personrån har studerats i en undersökning bland ungdomar i Stockholm och Malmö
år 2000 (BRÅ, 2000). Resultatet av intervjuer med ungdomar som blivit rånade
tydde där på att det ekonomiska utbytet av det stulna vid personrån var mycket
lågt, i genomsnitt cirka 1 000 kronor och att det till stor del rörde sig om mobil-
telefoner.

Våld är förhållandevis vanligt förekommande vid personrån. I undersökningen
bland ungdomar i Stockholm och Malmö uppgav omkring 15 procent av de cirka
400 ungdomar som blivit rånade att de fått lindriga fysiska skador. En tredjedel av
dessa hade uppsökt läkare för dessa skador. I undersökningen uppgav cirka hälften
av de rånade ungdomarna att de kände sig kränkta, och cirka 80 procent att de
kände hat och hämndkänslor gentemot gärningsmannen. Cirka 20 procent uppgav
att de även en månad efter händelsen undvek vissa platser, människor och att vara
ute ensamma.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Antalet bank- och postrån minskade kraftigt under senare delen av 1990-talet och
fortfarande ligger de anmälda brotten på en historisk lägstanivå. Den huvudsak-
liga förklaringen till denna minskning var alltså att arbetet med att öka säkerheten
i bank- och postkontoren intensifierades efter den uppgång av antalet rån som skett
i början av 1990-talet.

Under första delen av 1990-talet bildades den så kallade rånpreventions-
gruppen. I denna ingick representanter för banker, polisen och fackliga organi-
sationer. Under mitten av 1990-talet lämnade rånpreventionsgruppen förslag
och rekommendationer till förbättring av det fysiska skyddet – hur rutinerna
kunde förändras i syfte att minska risken för rån. Gruppen lämnade även för-
slag till hur rutinerna kunde förändras och till utbildning av de anställda när
det gällde att öka deras säkerhet. År 1993 kom förslag på säkerhetshöjande
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åtgärder som tidlås1, daglås, uttagsbegränsningar och videoövervakning, ut-
bildning och information till personal. Posten hade under 1990-talet (nu är or-
ganisationen förändrad) en central säkerhetsavdelning där man fastställde
säkerhetspolicyn. En viktig del i postens säkerhetsarbete är liksom för banker-
nas utbildning av personal. Tidlås och sedelutmatare är åtgärder som även
posten infört.

När det gäller butiker finns det ett stort antal åtgärder som kan minska risken
för rån. Även inom denna bransch har det skett ett intensifierat arbete, som påbör-
jades under 1980-talet. Det handlar oftast om så kallad situationell prevention,
åtgärder som inriktas på att försvåra brottets genomförande. Ett stort antal sådana
åtgärder kan räknas upp, bland andra åtgärder som syftar till att reducera mäng-
den tillgängliga kontanter genom bruk av sedelboxar, slutna kassasystem och värde-
skåp med tidlås eller deponeringslucka. En viktig aspekt i samband med den typen
av åtgärder är att informera om att dessa skydd finns. Utformningen av butiken
kan minska risken för rån, exempelvis ökad insyn genom butiksfönstren, god belys-
ning vid kundentrén, låsta bakdörrar med titthål och låsta dörrar mellan säljyta
och bakomliggande utrymmen. Eftersom en stor andel av butiksrånen sker mot
kvällsöppna ensambetjänade butiker har även dubbelbemanning diskuterats som
en förebyggande åtgärd. Det finns även hjälpmedel för att öka upptäcktsrisken i
form av tysta överfallslarm och övervakningskameror.

Intensifierade och riktade polisinsatser i samarbete med andra lokala aktörer
har i vissa fall varit en framgångsrik metod för att begränsa personrån, vilka oftast
är så kallade ungdomsrån. Dessa har ökat påtagligt under senare delen av 1990-
talet.

1 Tidlås innebär att man har tidsinställt lås för värdeförvar, kassor och valv m.m.



119

Rån

Referenser
Andersson, J. (1992). Rånbrott i Stockholm år 1991. I: Ahlberg, J. (red.). Brotts-

utvecklingen 1991. BRÅ-rapport 1992:2. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Fritzes.

BRÅ (2000). Ungdomar som rånar ungdomar i Malmö och Stockholm. BRÅ-rap-
port 2000:6. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes.

BRÅ (2001). Strategiska brott. BRÅ-rapport 2000:3. Stockholm: Brottsförebyggande
rådet. Fritzes.

BRÅ (2002a). Butiksrån. BRÅ-rapport 2002:16. Stockholm: Brottsförebyggande
rådet. Fritzes.

BRÅ (2002b). Varför har brotttsuppklaringen minskat. En analys av orsakerna.
BRÅ-rapport 2002:2. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes.

BRÅ (2004). Bank-,  post- och värdetransportrån. Webb-rapport. Stockholm: Brotts-
förebyggande rådet. www.bra.se. Under publicering.



 



121

Bilbrott

Sammanfattning
Under åren 1976–1984 var antalet anmälda bilbrott (biltillgrepp och stölder ur och
från motordrivet fordon) relativt konstant. Därefter ökade de kraftigt fram till år
1990 när ett rekordhögt antal bilbrott anmäldes. Efter rekordåret 1990 har antalet
anmälda bilbrott pendlat mellan knappt 170 000 brott år 1994 och drygt 220 000
brott år 2000. Bilbrotten stod för knappt 16 procent av den totala anmälda brotts-
ligheten år 2003. Vad gäller bilstölder har dessa minskat under perioden 2001–
2003 och år 2003 anmäldes det lägsta antalet biltillgrepp sedan år 1985. Trots att
antalet bilstölder i dag är betydligt högre än på sjuttiotalet, är den relativa risken
att utsättas för biltillgrepp ungefär densamma. Risken beror i hög grad på vilken
bil man har och i viss utsträckning på var man bor. Den relativa risken att få sin bil
stulen är högst om man äger en bil av märket Mazda, Saab eller Alfa-Romeo.
Risken att utsättas för bilstöld är dock avsevärt mindre för bilar tillverkade år 1998
och senare, detta oavsett fabrikat. Över 90 procent av alla tillgripna bilar åter-
finns. Personuppklaringen för biltillgrepp var 6 procent under år 2003.

Inledning
Med bilbrott avses oftast bilstölder och stölder ur och från bil. I vissa sammanhang
inkluderas även skadegörelse på bil i kategorin bilbrott, något som inte minst är
befogat då det vid anmälan kan vara svårt att skilja på ett stöldförsök och skadegö-
relse. Nästan samtliga bilstölder i Sverige faller under 8 kap. 7§ brottsbalken, det
vill säga tillgrepp av fortskaffningsmedel. År 1962 infördes tillgrepp av fortskaff-
ningsmedel som en särskild brottstyp (Holmqvist, m.fl., 1998). Skälet är att nästan
samtliga stulna bilar i Sverige anses som tillgripna snarare än stulna. Bilarna stjäls
för att användas en kortare tid och återfinns i hög utsträckning relativt snart, vilket
innebär att det för stöld nödvändiga tillägnelseuppsåtet saknas vid många brott.

I den officiella kriminalstatistiken delas biltillgreppen in i fullbordade brott res-
pektive försöksbrott. För att ett biltillgrepp ska anses som fullbordat krävs det att
bilen har flyttats. Om de delar som är nödvändiga för att starta bilen har angripits
utan att bilen har flyttats anses det röra sig om ett försöksbrott.

Bilbrott
AV HENRIK SANTESSON
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De övriga brotten som riktas direkt mot bilar är stöld ur och från motordrivet
fordon – som innefattar samtliga motordrivna fordon och alltså inte bara bilar1,
skadegörelse och egenmäktigt förfarande. De två sistnämnda kategorierna brukar
inte innefattas i samlingsbegreppet bilbrott. Nedan redovisas endast biltillgrepp,
såväl fullbordade som försök, och stöld ur och från motordrivna fordon.

Dold brottslighet
Då en bil i regel representerar ett stort värde och försäkringsbolagen kräver en
polisanmälan för att betala ut ersättning är anmälningsbenägenheten beträffande
biltillgrepp hög. Den dolda brottsligheten är således liten. Offerundersökningar
visar att mer än 90 procent av dem som utsätts för biltillgrepp kontaktar polisen.
Vad gäller stölder ur och från motorfordon visar en omfattande undersökning att
cirka tre fjärdedelar av alla drabbade kontaktar polisen. Det huvudsakliga skälet
till att utsatta personer inte polisanmäler stölder ur och från bil är enligt samma
undersökning att brottet inte anses vara tillräckligt allvarligt (Van Kesteren m.fl.,
2001; BRÅ, 2001a). Sammanfattningsvis kan konstateras att brottsstatistiken över
fullbordade biltillgrepp förmodligen överensstämmer relativt väl med den faktiska
nivån medan försöksbrotten sannolikt ligger något under den rapporterade nivån.
Även antalet anmälda stölder ur och från motordrivet fordon ligger en bit under det
faktiska antalet. För båda kategorierna ger brottsstatistiken en förhållandevis god
bild av utvecklingen över tid.

Brottsstruktur
Under år 2003 anmäldes 53 160 biltillgrepp varav 13 779 var försöksbrott. Vidare
anmäldes 143 234 stölder ut och från motordrivet fordon. Tillsammans utgjorde
dessa två kategorier 16 procent av det totala antalet anmälda brott. Som redovisats
ovan utgjorde försöksbrotten ungefär en fjärdedel av de anmälda biltillgreppen
under år 2003. Detta förhållande mellan försöksbrotten och de fullbordade bil-
tillgreppen har varit relativt konstant sedan år 1998. Fram till år 1997 utgjorde
försöken omkring 30 procent av de anmälda tillgreppen.

1 Kategorin stöld ur och från motordrivet fordon inkluderar förutom personbilar också andra motordrivna fordon
och kan innehålla stölder från husbilar och släpvagnar.
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Brottsutveckling
Brottsstatistiken visar att antalet anmälda biltillgrepp har minskat kontinuerligt
sedan år 1997. Under perioden 2001–2003 fortsatte denna minskning och särskilt
under år 2003 minskade antalet anmälda biltillgrepp kraftigt. Under perioden 1975–
1984 anmäldes mellan cirka 36 700 och 44 500 biltillgrepp per år.  Det går inte att
urskilja någon tydlig trend i brottsutvecklingen under denna period. Tillgrepps-
nivåerna har varierat från år till år, utan att uppvisa några direkta mönster.

Efter år 1984 ökade antalet biltillgrepp kraftigt under sex år för att kulminera
med strax över 75 500 anmälda biltillgrepp år 1990. Därefter minskade biltillgrep-
pen kontinuerligt under fyra år varefter antalet varierade i ganska hög utsträck-
ning fram till år 1997. Därefter följde en nedgång till en nivå på 53 160 brott år
2003 – för övrigt det lägsta antalet anmälda biltillgrepp sedan år 1985.

Utvecklingen av antalet anmälda stölder ur och från bilar under perioden 1975–
1997 följer i stora drag utvecklingen för biltillgreppen. År 1975 anmäldes nästan
82 000 stölder ur och från motordrivet fordon2. Åren 2001–2003 har antalet an-
mälda stölder ur och från motordrivna fordon legat mellan drygt 143 000 och
drygt 149 000.

Skälet till att brottsutvecklingen beträffande bilar ser ut som den gör hänger
sannolikt samman med den förändrade tillfällesstrukturen. Antalet bilar har ökat
kraftigt sedan år 1975 och följaktligen också antalet brott3. Om brottsnivåerna
sedan år 1975 relateras till antalet bilar i trafik framgår att den relativa risken att

2 Som nämnts ovan går det inte att i brottsstatistiken särredovisa stölder ur och från bil.
3 År 1975 fanns det 2 700 260 personbilar i trafik i Sverige, år 2003 var motsvarande siffra 4 055 168.

Figur 1. Antal polisanmälda biltillgrepp totalt respektive uppdelat på fullbordade biltillgrepp och försök till
biltillgrepp, åren 1975–2003.
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utsättas för biltillgrepp låg under år 2003 på samma nivå som år 1975, cirka 130
anmälda tillgrepp per 10 000 bilar i trafik.

Den relativa risken att utsättas för stöld ur och från motordrivet fordon ökade
efter år 1975 och höll sig på en stabil nivå kring 350 stölder per 10 000 bilar i trafik
fram till år 1983 när brotten ökade kraftigt under en rad år. Under åren 2001 till
2003 har risken att utsättas för en stöld ur eller från motordrivet fordon varit något
högre än i början av 1980-talet men betydligt lägre än under rekordåren 1985–
1992.

En tänkbar förklaring till minskningen unde senare år är att det EU-direktiv (95/
56/EC) som trädde i kraft år 1998 har börjat ge en generell effekt först under år
2003. Direktivet kräver att samtliga nytillverkade bilar ska vara utrustade med ett
så kallat elektroniskt stöldskydd. Om så är fallet bör antalet biltillgrepp minska
även fortsättningsvis eftersom bilparken successivt förnyas.

Regional fördelning
I genomsnitt skedde 592 bilstölder per 100 000 invånare i Sverige år 2003. Den
bilrelaterade brottsligheten uppvisar dock stora regionala skillnader. Mer än hälf-
ten av alla bilstölder under år 2003 anmäldes i Stockholms och Västra Götalands
län. Dessa läns andel av befolkningen var under år 2003 knappt 38 procent enligt
Statistiska centralbyrån. År 2003 hade Stockholms, Västra Götalands och Gävle-
borgs län högst antal biltillgrepp per 100 000 invånare: Stockholm 859, Västra

Figur 2. Antal polisanmälda biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon per 10 000 personbilar i trafik, åren
1975–2003.
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Götaland 750 och Gävleborg 612. Västerbotten hade den i särklass lägsta nivån
med 180 anmälda stölder per 100 000 invånare.

Antalet anmälda stölder ur och från motordrivet fordon skiljer sig också regio-
nalt. Denna regionala fördelning följer dock inte det mönster som bilstölderna
visar upp. Västerbotten har förvisso såväl det lägsta antalet bilstölder som stölder
ur och från motordrivet fordon och Västra Götaland, Stockholm och Örebro tillhör
de värst drabbade länen vad gäller bägge brottskategorierna. I övrigt går det inte
att urskilja några likheter mellan antalet bilstölder och stölder ur och från motor-
drivet fordon i länen.

Uppklaring
Då bilbrott nästan alltid begås utan någon kontakt mellan gärningsman och offer
är uppklaringsnivåerna mycket låga. Knappt 5 500 biltillgrep respektive lite drygt

Figur 3. Anmälda biltillgrepp per 100 000 invånare, länsvis, år 2003.
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4 000 stölder ur och från motordrivet fordon klarades upp år 2003. Detta ger en
uppklaringsprocent på 10 respektive 3 procent. Både antalet uppklarade brott och
uppklaringsprocenten för bilbrott har sjunkit under perioden 1975–2003.
Uppklaringsprocenten för biltillgreppen har sjunkit till nästan en fjärdedel av 1975
års nivå. Vad gäller uppklaringsprocenten för stöld ur och från motordrivet fordon
har denna sjunkit något mindre. Minskningen pågick fram till mitten av 1990-
talet. Från år 1996 har uppklaringsprocenten varit relativt konstant för bilbrott.
Personuppklaringen för biltillgrepp år 2003 var 6 procent och följaktligen var den
tekniska uppklaringen 4 procent. Motsvarande siffror för stöld ur och från motor-
drivet fordon var 2 respektive 1 procent.

De regionala skillnaderna i uppklaringsnivå är stora. Uppklaringsprocenten är
lägre i län med hög brottslighet och högre i län med låga nivåer av anmälda
biltillgrepp och stölder ur och från motordrivna fordon. Som exempel kan här
nämnas att uppklaringen för biltillgrepp i Stockholms län år 2003 var 6 procent,
motsvarande siffra under samma år i Gotlands län var 22.

Misstänkta
I och med att uppklaringsnivåerna för bilbrott är låga är det möjligt att statistiken
över misstänkta ger en missvisande bild av gärningsmännen. År 2003 misstänktes
3 409 personer för de 3 787 biltillgrepp som klarades upp då misstänkt person
fanns. Det totala antalet brottsdeltaganden för dessa personer var 5 541. Beträf-
fande stölder ur och från motordrivet fordon misstänktes 2 319 för de 2 845 brott
som klarades upp då misstänkt person fanns. Antalet brottsdeltaganden för dessa
var 4 053. Bland de misstänkta råder en kraftig överrepresentation av män. Knappt
8 procent av de misstänkta år 2003 var kvinnor.

Intervjuundersökningar med gärningsmän indikerar att det finns flera skäl till att
tillgripa bilar. Nästan hälften av de intervjuade uppgav att de tillgrep bilar för att
tillgodose ett transportbehov medan 28 procent uppgav nöjesåkning som enda skäl
för tillgreppen. En mindre grupp bland de intervjuade – 18 procent – hade ett vinst-
syfte med tillgreppen. Skälen för tillgreppen förändras i takt med gärningsmannens
ålder. Hos unga gärningsmän är det främsta motivet nöjesåkning och för de äldre
handlar det om transportbehov eller vinstintresse (Ahlström och Ahlberg, 1994).

Lagförda
Om man vill studera påföljder för biltillgrepp får man använda lagrummet till-
grepp av fortskaffningsmedel (BrB 8:7). Detta lagrum innefattar även tillgrepp av
andra motordrivna fordon. Det förekommer visserligen att biltillgrepp klassifice-
ras som grov stöld enligt 8 kap. 4 § brottsbalken, men det är mycket ovanligt
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(Holmqvist m.fl., 1998). Under de senaste åren har tillgrepp av fortskaffningsme-
del utgjort huvudbrott i drygt hälften av samtliga lagföringar där lagrummet har
använts. Det totala antalet lagföringar följer relativt väl utvecklingen av de an-
mälda brotten. Bilstölder är typiska ungdomsbrott i bemärkelsen att en stor del av
dem som lagförs med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott är under 21
år. Under år 2003 var hela 53 procent av de lagförda under 21 år.

Självdeklarationsundersökningar från elever i årskurs 9 visar dock att bilbrotten
inte är särskilt vanliga i denna grupp. År 2001 uppgav 5 procent att de stulit något
ur en bil. Motsvarande siffra för biltillgrepp var 2 procent (BRÅ, 2003a). Statisti-
ken över lagförda personer ger ingen möjlighet att särskilja påföljder för stöld ur
och från motordrivet fordon från övriga stölder.

I de knappt 1 400 fall som svenska domstolar år 2003 dömde någon för tillgrepp
av fortskaffningsmedel som huvudbrott, dömdes 27 procent till fängelse, 22 pro-
cent till  skyddstillsyn och 14 procent till villkorlig dom. En femtedel av de dömda
lämnades  över till socialtjänsten och för 11 procent stannade påföljden vid böter.

Offer
Statistiska centralbyrån genomför årligen offerundersökningar i vilka de tillfrå-
gade får uppge om deras hushåll har utsatts för brott under de senaste tolv måna-
derna. År 2002 uppgav 4,5 procent att de utsatts för bilstöld. Vad gäller stöld ur
och från motordrivet fordon var motsvarande siffra drygt 7 procent.

Risken att utsättas för bilrelaterade brott beror till stor del på var man bor (se
avsnitt Regional fördelning). Lokala undersökningar visar att risken att utsättas för
stöld eller skadegörelse (däribland biltillgrepp och stöld ur och från motordrivet
fordon) är störst i de större tätorternas bostadsområden. Speciellt stor är risken där
allmännyttans bostadsbestånd dominerar. De flesta blir utsatta för brott i det egna
bostadsområdet (Wikström m.fl., 1997). Dessutom visar en undersökning om upp-
repad utsatthet för brott i en medelstor svensk kommun, att risken att drabbas av
bilrelaterade brott ökar om man redan varit utsatt (BRÅ, 2001b).

Risken att utsättas för biltillgrepp beror i hög grad på vilken typ av fordon man
äger. Äldre bilar drabbas i betydligt större utsträckning än nyare. I vissa län är
risken upp till tio gånger så stor om man äger en bil som är tillverkad före år 1998
än om man äger en bil som är tillverkad år 1998 eller senare. Även olika fabrikat
drabbas i olika hög utsträckning. Av tabell 1 framgår att bilar av märket Mazda
löper störst risk att utsättas för biltillgrepp när hänsyn tas till antalet bilar i trafik.
Efter Mazda utsätts bilmärkena Saab, Alfa-Romeo och Opel mest.

En majoritet av alla tillgripna bilar återfinns. År 2003 återfanns 91,6 procent av
samtliga efterlysta bilar. Andelen återfunna bilar skiljer sig dock mellan olika fab-
rikat. Mercedes, Porsche och BMW har högst andel ej återfunna bilar. Det är ett
rimligt antagande att en del av de bilar som inte återfinns beror på rena bedräge-
rier eller att de förts ut ur landet.
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År 2000 genomfördes en internationell offerundersökning som omfattade sjutton
länder, huvudsakligen i Europa. Undersökningen visade att andelen utsatta för bil-
tillgrepp varierar stort mellan olika länder. Andelen utsatta personer ligger i Sverige
strax över genomsnittet både vad gäller biltillgrepp och stöld ur och från motordri-
vet fordon. Undersökningen visar också att andelen av de tillfrågade som återfår
bilen är högre i Sverige än i något av de övriga sexton länderna (Van Kesteren
m.fl., 2001).

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Den bilrelaterade brottsligheten står för en stor del av all anmäld brottslighet och
medför stora kostnader för samhället och för den enskilde. Vidare är bilen central
vid en mängd andra brott, främst tillgreppsbrott och narkotikabrott (Kühlhorn,
1982). Forskning visar att bilstöld är ett så kallat strategiskt brott – det vill säga ett
debutbrott som indikerar en hög risk för fortsatt brottskarriär. Hela 27 procent av
dem  som i sin brottsdebut lagförs för biltillgrepp, visade sig i en undersökning

Tabell 1. Andel stulna fordon efter fabrikat samt andel ej återfunna fordon av stulna
fordon av respektive fabrikat, år 2003.

Fabrikat Andel stulna Andel ej Antal fordon
(%) återfunna (%) i trafik, 2003

Mazda 2,78 3,10 110 804
Saab 2,27 3,40 372 702
Alfa-Romeo 1,61 8,60 7 932
Opel 1,48 5,50 223 686
Ford 1,40 4,70 332 075
Nissan 1,32 6,20 119 298
Honda 1,17 6,80 45 544
BMW 1,14 22,20 111 651
Daihatsu 0,88 7,30 4 682
Fiat 0,87 9,00 25 670
Porsche 0,73 25,00 4 398
Audi 0,69 17,00 207 769
VW 0,67 10,80 405 778
Mitsubishi 0,59 9,50 95 531
Toyota 0,54 9,10 232 904
Suzuki 0,53 7,60 25 119
Mercedes 0,49 28,60 143 732
Subaru 0,43 9,10 15 478
Volvo 0,35 14,60 980 767
Peugeot 0,29 15,50 107 937
Citroen 0,22 15,10 57 561
Renault 0,21 15,10 150 208
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hamna i kategorin kroniska brottslingar som under sin brottskarriär lagförs minst
nio gånger (BRÅ, 2000).

Mot denna bakgrund gav regeringen år 2003 BRÅ i uppdrag att, tillsammans
med Rikspolisstyrelsen, utarbeta och genomföra en treårig strategi för att minska
de bilrelaterade brotten. Som underlag för uppdraget låg ett idédokument, Det går
att reducera bilbrottslighet, som föreslog en rad åtgärder mot bilrelaterade brott
(BRÅ, 2002). Förutom de nedan redovisade åtgärderna pågår i projektet produk-
tion och spridning av lokala brottsprognoser, aktuell statistik och en försöksverk-
samhet med automatisk nummerskyltsavläsning för att hitta efterlysta bilar.

Det stora flertalet brottsförebyggande åtgärder för att reducera bilbrott kan grovt
delas in i två kategorier: information och olika former av situationell brottsprevention.
Informationsåtgärderna går ofta ut på att uppmärksamma bilägare på risker och
förmå dem att vidta olika åtgärder för att skydda sin egendom. Det kan handla om
att informera om att det är äldre bilar som är mest stöldbegärliga eller att upp-
mana bilister att ta med sig sina värdesaker från bilen. En av de största kampanjer-
na av detta slag är polisens och försäkringsbranschens Töm bilen själv.

Situationell brottsprevention avseende bilbrott kan ta sig många uttryck men
ofta handlar det om att på olika sätt skapa insyn och naturlig övervakning på
parkeringsplatser. Det kan vara alltifrån att beskära några buskar och sätta upp en
lampa till att bygga garageslingor som är vända mot bostäder i stället för i från
dem. Något som ofta diskuteras i samband med situationell brottsprevention på
just parkeringsplatser är olika former av kameraövervakning. Brittiska såväl som
svenska studier visar att kameraövervakning kan vara en effektiv åtgärd mot brott
på parkeringsplatser, särskilt om den sätts in tillsammans med andra brottsföre-
byggande åtgärder. Två förutsättningar är viktiga för att man ska nå framgång
med kameraövervakning på parkeringsplatser (BRÅ, 2003b). För det första är det
viktigt att såväl potentiella gärningsmän som bilägare får kännedom om att områ-
det är övervakat. För det andra har den miljö som parkeringsplatsen är belägen i
stor betydelse. Det har till exempel visat sig vara betydligt effektivare med kamera-
övervakning på boendeparkeringar, som är geografiskt avgränsade, än i större
allmänna garage. Med tanke på den integritetsdiskussion som ofta förs i samband
med kameraövervakning bör det även nämnas att det i BRÅ:s undersökning inte
framkommit några indikatorer på att kameraövervakningen upplevdes som
integritetskränkande av de personer som använde parkeringsplatserna.

En form av situationell brottsprevention som har visat sig vara effektiv är olika
former av tekniska stöldskydd. Dessa kan delas in i två huvudkategorier, dels skydd
mot stölder ur bilen som laminerade glasrutor eller förstärkta lås, dels skydd mot
stöld av bilen, till exempel rattkryckor eller så kallade immobilisers. Skydden mot
inbrott i bil är fortfarande tillval på främst lite exklusivare bilmodeller även om
det pågår arbete inom EU för att förse samtliga nytillverkade bilar med liknande
skydd.

Vad gäller rattkryckorna har dessa visat sig mycket effektiva mot såväl bilstöld
som inbrott i bilen. Detta har sannolikt att göra med att rattkryckan signalerar en
medvetenhet hos bilägaren som gör det osannolikt att det ligger något värdefullt
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kvarlämnat i bilen. Det har dock visat sig svårt att få bilägare att använda ratt-
kryckor. Trots att man har delat ut kryckorna gratis eller starkt subventionerade
och informerat om fördelarna har nyttjandet varit begränsat (Malm, 2004).

Immobiliser är en elektronisk startspärr. Tekniken, som infördes i produktionen
av personbilar i mitten av 1990-talet, är avsedd att omöjliggöra en traditionell så
kallad tjuvkoppling. Spärrfunktionen gör att motorn inte går att starta, vilket inne-
bär att bilar som är utrustade med immobiliser är mycket svåra att stjäla utan
nyckel. Under år 2003 var endast 8 procent av de stöldanmälda bilarna tillverkade
efter 1997. Detta trots att 40 procent av bilparken var yngre än så. Larmtjänst AB
genomförde år 2003 en undersökning av samtliga 279 personbilar, som var utrus-
tade med elektroniskt stöldskydd och som efterlystes och avlystes – det vill säga
återfanns – i Stockholms län och Västra Götalands län mellan den 1 februari och 1
augusti år 2003 (Larmtjänst, 2004). Utfallet av denna undersökning var tydligt; i
endast sex fall uppvisade bilarna skador som liknade förbikoppling av det elektro-
niska stöldskyddet. De övriga efterlysningarna berodde bland annat på felaktiga
anmälningar och slarv, men framför allt nyckelstölder. Att de elektroniska
stöldskydden är så effektiva har lett till diskussioner om möjligheten att utrusta
samtliga bilar med sådana. En annan effekt är att fokus alltmer börjat gå över till
att skydda bilarnas nycklar (Larmtjänst, 2000).

Det faktum att det blivit svårare att stjäla bilarna genom tjuvkoppling har lett
till en diskussion kring fenomenet bilrån. Det har i den kriminalpolitiska debatten
lyfts fram farhågor att dessa brott skulle öka dramatiskt till följd av att bilarna
utrustas med stöldskydd. Det är dock viktigt att komma ihåg att bilrån är mycket
ovanliga. Under hela år 2002 genomfördes endast 80 bilrån (Norlander, 2003), en
siffra som kan jämföras med de 61 350 biltillgrepp som anmäldes samma år.
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Sammanfattning
År 2003 anmäldes cirka 59 000 butiksstölder, vilket är en ökning med 14 procent
jämfört med år 2000. Utvecklingen av antalet butiksstölder visade under 1970- och
1980-talen en kontinuerlig ökning. Sedan början av 1990-talet har utvecklingen i
stället utmärkts av stora nivåfluktuationer kring en svagt nedåtgående trend. Det
är därför osäkert om de senaste årens uppgång är av mer tillfälligt slag eller utgör
ett trendbrott. Butiksstölder har därtill ett stort mörkertal, vilket gör att det är
mycket svårt att bedöma brottslighetens omfattning och utveckling. Genom att
butiksstöld är ett så kallat ingripandebrott, kan en jämförelsevis stor andel av de
anmälda brotten klaras upp. År 2003 var uppklaringsprocenten 60 procent. En
övervägande del av butiksstölderna klarades upp genom att en gärningsman kunde
bindas till brottet. Personuppklaringsprocenten är följaktligen också hög och upp-
gick samma år till 44 procent. År 2003 misstänktes cirka 21 800 personer för
butiksstöld. Omkring en tredjedel av de misstänkta personerna var kvinnor och en
fjärdedel utgjordes av ungdomar (15–20 år). I relation till åldersgruppers storlek
till befolkningen är dock ungdomar överrepresenterade bland de misstänkta för
butiksstöld. Bland dem som lagfördes för snatteri som huvudbrott år 2003 fick tre
fjärdedelar böter (genom dom eller strafföreläggande) som huvudpåföljd. Sedan
början av 1990-talet har en förskjutning i påföljdsstrukturen skett så till vida att
andelen åtalsunderlåtelser minskat medan domar och strafförelägganden ökat i
andel.

Inledning
Med butiksstöld avses stöld och snatteri i butik, varuhus eller kommersiell utställ-
ningslokal. Snatteri är den lindrigaste formen av butikstillgrepp. Om ett butikstill-
grepp bedöms som stöld eller snatteri beror på värdet på det tillgripna. Värde-
gränsen mellan stöld och snatteri är dock inte preciserad i författning, utan bestäms
av rättspraxis. Under de senaste tio åren har värdegränsen ansetts ligga vid cirka
800 kronor, i de fall inte andra omständigheter föranlett en annan bedömning.

Butiksstöld är inte en renodlad juridisk kategori, utan faller tillsammans med
andra typer av stöldbrott under 8 kap. 1–2 §§ i brottsbalken. I lagföringsstatistiken

Butiksstöld
AV LOUISE EKSTRÖM
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går det såldes inte att utläsa hur många personer som lagförts för just butiksstöld.
Till skillnad mot i brottsstatistiken, särskiljs dock i lagföringsstatistiken den lägre
graden av stöld snatteri. Det är rimligt att anta att den större delen av lagföringar
rörande snatterier avser just snatterier i butik.

Dold brottslighet
Nivån på den dolda brottsligheten för brottstypen butiksstöld är hög i jämförelse
med andra typer av brott. Den huvudsakliga förklaringen till det är att en stor del
av butiksstölderna förblir oupptäckta och att många av dem, som trots allt upp-
täcks, av olika anledningar inte anmäls till polisen.

Butiksstölderna uppdagas främst genom aktiva kontrollåtgärder i butikerna,
vilket gör att de hänförs till kategorin ingripandebrott. Storleken på det totala
antalet anmälda butiksstölder beror till stor del på just förekomsten av kontroll-
åtgärder inom den svenska detaljhandeln. Den anmälda brottslighetens storlek
påverkas också av de enskilda butikernas vilja att anmäla brott. Vid butiksstöld är
det särskilt tre faktorer som anses påverka anmälningsbenägenheten: värdet av det
som tillgripits, butikens rutiner för brottsanmälan och stöldernas omfattning (BRÅ,
2002a). Värdet av det som tillgrips är ofta så lågt att det inte täcks av försäkrings-
skyddet, vilket gör att det vid många butiksstölder saknas ett ekonomiskt incita-
ment för butiken att göra en polisanmälan. Det är därför troligt att anmälnings-
benägenheten i högre grad påverkas av vilka rutiner butikerna har för att hantera
snatterier och stölder. Det är vidare tänkbart att rutiner för anmälan, men även
kontrollinsatsernas intensitet, samvarierar med hur omfattande problemet med stöl-
der och snatterier är i den enskilda butiken.

Ett särskilt problem är de butiksstölder som begås av butikens egen personal.
Sannolikt upptäcks de brotten mer sällan än de kundrelaterade brotten. Det beror
dels på att butikspersonalen normalt inte utsätts för samma kontroll som butikens
kunder, dels på att personalen genom sin delaktighet i verksamheten har möjlighet
att begå mer ”sofistikerade brott”, till exempel stölder i samband med personal-
köp. Av det skälet är det rimligt att anta att mörkertalet för den interna stöld-
brottsligheten är större än för de övriga butiksstölderna. Hur stor andel av
butiksstölderna som personalen svarar för är svårt att uppskatta, men den har i
olika studier beräknats till mellan 10 och 30 procent av samtliga stölder (RPS,
1993).

Även omfattningen av den faktiska brottsligheten är mycket svår att uppskatta.
Några undersökningar har dock försökt att bedöma det faktiska antalet butiks-
stölder utifrån uppgifter om det totala svinnet inom den svenska handeln. Skatt-
ningarna är emellertid osäkra, eftersom flera av de undersökta företagens bokfö-
ring varit sådan att någon analys av svinnet inte varit möjlig. Skattningarnas till-
förlitlighet påverkas också av svårigheterna att särskilja det brottsliga svinnet från
det administrativa (fel vid inventering, kassahantering o.d.) eller fysiska (förstörda



135

Butiksstöld

varor med mera). Resultaten från sådana skattningar kan därför uppvisa kraftiga
variationer. En undersökning av Svensk Handel har beräknat det brottsliga svinnet
till närmare 5 miljarder kronor per år (Svensk Handel, 2001). Bestäms värdet på
tillgripna varor till i genomsnitt 250 kronor per stöldtillfälle ger det omkring 20
miljoner butiksstölder årligen. Den anmälda brottsligheten skulle därmed utgöra
en mycket liten del av den faktiska brottsligheten. I andra undersökningar inom
handeln har man bedömt att det inte är mer än mellan 5 och 10 procent av det
totala antalet butiksstölder som polisanmäls (RPS, 1993).

Brottsstruktur
I den officiella brottsstatistiken redovisas stöld respektive snatteri i butik under en
gemensam brottskategori (butiksstöld), vilket inte gör det möjligt att särskilja de
två brotten från varandra. Ett rimligt antagande är ändå att huvuddelen av de
polisanmälda butiksstölderna är snatterier (Knutsson, 1998). Antagandet bekräftas
i viss mån av en analys av brottsanmälningar om butiksstöld i Stockholms län år
2003 (BRÅ, 2004). Av undersökningen, som avsåg ett slumpmässigt urval om 200
brottsanmälningar i länet, framgår att en övervägande majoritet (78 procent) av
anmälningarna utgjorde snatterier. Stöld i butik – som tillgreppet definieras när
värdet på det tillgripna överstiger 800 kronor – utgör de resterande 22 procenten
och är således relativt ovanligt. 1 Eftersom undersökningen rör få anmälningar och
endast omfattar ett län är det svårt att dra några generella slutsatser utifrån den,
men resultatet ger åtminstone en fingervisning om hur brotten stöld och snatteri
skulle kunna förhålla sig till varandra.2 Det är vidare tänkbart att de renodlade
butiksstölderna anmäls i större utsträckning än snatterierna. Vad gäller det fak-
tiska förhållandet mellan snatteri och stöld i butik torde därmed andelen snatterier
vara större än vad som framgår av de anmälda brotten.

Brottsutveckling
År 2003 anmäldes drygt 59 000 butiksstölder, vilket motsvarar cirka 5 procent av
den totala registrerade brottsligheten det året. I jämförelse med år 2001 ökade
antalet anmälda stölder i butik med cirka 14 procent eller drygt 7 000 brott. Upp-
gången följde på en period med ett minskande antal butiksstölder och det är därför
osäkert om den är permanent eller av mer tillfälligt slag.

1 Brottsrubriceringen på anmälan bygger på polisens bedömning vid anmälningstillfället. I de fall anmälan lett
till åtal kan åklagaren ha gjort en annan bedömning och ändrat brottsrubriceringen.
2 Stockholms län svarar för en tredjedel av samtliga anmälningar i landet. Det finns troligtvis inte något som talar
för att förhållandena i Stockholm skulle vara annorlunda än i övriga delar av landet.
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Studeras utvecklingen i ett längre perspektiv framträder dock en tydlig ökning
av de anmälda butiksstölderna, se figur 1. Sedan år 1975, då drygt 26 000 butiks-
stölder anmäldes, har antalet anmälningar mer än fördubblats. Ökningen var som
störst från slutet av 1970-talet fram till mitten av 1980-talet då antalet anmäl-
ningar ökade närmast kontinuerligt. Under andra hälften av 1980-talet mattades
den ökande trenden av något, men butiksstölderna fortsatte ändå att öka fram till
år 1991 då nära 70 000 butiksstölder anmäldes. År 1991 kulminerade antalet an-
mälningar och åren därefter utmärktes utvecklingen i stället av kraftiga nivå-
svängningar i en svagt nedåtgående trend. Antalet anmälda butiksstölder har se-
dan år 1991 varierat mellan 52 000 och 66 000 anmälda brott årligen. De kraftiga
nivåfluktuationerna gör det svårt att bedöma om de senaste årens ökning är en
tillfällig uppgång eller ett trendbrott.

Den långsiktiga ökningen av butiksstölder har förklarats med de strukturella
förändringar som skett inom handeln under efterkrigstiden. Övergången från för-
säljning över disk till självbetjäning samt ett ökat antal stormarknader och varu-
hus har inneburit att utbudet och tillgängligheten av stöldbergärliga varor ökat.
Detta gäller framför allt utvecklingen under 1960- och 1970-talen. Även därefter är
det dock tänkbart att förändringar i hur butikerna väljer att marknadsföra och
exponera sina varor medfört fler tillfällen till brott (BRÅ, 2001). Det kan således
konstateras att tillfällesstrukturen för butiksstölder successivt förändrats under en
lång följd av år. Som framgår av figur 1 stämmer utveckling av de anmälda
butiksstölderna mycket väl överens med utvecklingen av tillgreppsbrotten totalt
sett.3 Detta antyder att butiksstölder styrs av samma mekanismer som de övriga

Figur 1. Antalet polisanmälda butiksstölder samt stöldbrott totalt, åren 1975–2003.

3 Samstämmigheten föreligger även om man jämför utvecklingen av butiksstölderna med övriga stöld- och
tillgreppsbrott (det vill säga man exkluderar butiksstölderna från gruppen tillgreppsbrott).

Butiksstöld
Stöldbrott totalt (8 kap. BrB)
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stöldbrotten. Sannolikt krävs därför mer generella förklaringar till butiksstöldernas
utveckling (Knutsson, 1998). Bland mer vanemässiga brottslingar har till exempel
det sedan 1970-talet växande narkotikamissbruket framförts som en starkt bidra-
gande orsak till brottsutvecklingen (Knutsson, 1996). En viss del av ökningen i
statistiken är troligtvis en effekt av att problemen med butiksstölder med tiden
kommit att uppmärksammas i högre grad och att kontrollinsatserna blivit mer
omfattande (BRÅ, 2001).

Butiksstöldernas stora mörkertal innebär dock att det är svårt att bedöma om
utvecklingen av de anmälda brotten beskriver den faktiska brottsutvecklingen. Pro-
blemet gäller i synnerhet för den senaste tioårsperioden, då utvecklingen visat stora
variationer. Som redan nämnts uppdagas stöldbrott till stor del genom de kontroll-
insatser som görs inom handeln. Variationerna i brottsnivån tenderar därmed att
avspegla de insatser som vidtas för att beivra stöldbrotten. Det är rimligt att anta
att kontrollinsatserna samvarierar med butiksstöldernas omfattning, så till vida att
de intensifieras när brottsligheten ökar och vice versa. Statistiken torde därmed
kunna beskriva själva utvecklingen av butiksstölder tämligen väl. Samspelet mel-
lan brottslighetens omfattning och kontrollinsatsernas intensitet kan dock innebära
att statistiken uppvisar en något förstärkt bild av de faktiska upp- och nedgångarna
i brottsligheten (Knutsson, 1998). Detta skulle kunna förklara de kraftiga nivå-
svängningarna i kriminalstatistiken under senare år.

Regional fördelning
Ställt i relation till befolkningen anmäldes det i landet omkring 660 butiksstölder
per 100 000 invånare år 2003. Stockholms län stod för flest anmälda butiks-
stölder med drygt 920 brott per 100 000 invånare, se figur 2. Andra län där
antalet anmälningar, ställda i relation till invånarantalet, låg över riksgenomsnittet
var Örebro län (870 brott per 100 000 invånare) och Södermanlands län (690
brott per 100 000 invånare). Lägst antal butiksstölder i förhållande till invånar-
antalet uppvisar Norrbottens och Jämtlands län. I de två länen anmäldes 370
respektive 420 butiksstölder per 100 000 invånare. Att Skåne och Västra Göta-
lands län låg under riksgenomsnittet i antalet anmälningar per 100 000 invånare
kan förklaras med att dessa län består av såväl storstadskommuner som mer
glesbefolkade kommuner. I en jämförelse mellan landets kommuner och det rela-
tiva antalet butiksstölder hamnar emellertid de tre storstadskommunerna Stock-
holm, Malmö och Göteborg högt över riksgenomsnittet. Butiksstöldernas kon-
centration till storstadsregionerna hänger bland annat samman med att befolk-
ningstätheten och koncentrationen av butiker är jämförelsevis stor i dessa regio-
ner (Wikström, 1990). En bidragande orsak kan också vara en relativt sett större
andel individer med missbruksproblem och andra sociala problem i dessa områ-
den (Sterfeldt, 1989) .
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Uppklaring
På grund av att butiksstöld är ett så kallat ingripandebrott, kan en jämförelsevis
stor del av de anmälda brotten klaras upp. År 2003 var uppklaringsprocenten drygt
60 procent. En övervägande majoritet av butiksstölderna klarades upp tack vare
att gärningsmännen kunde identifieras och bindas till brottet. Personuppklarings-
procenten – det vill säga andelen brott som lett till åtalsbeslut, eller lagföring
utanför dom (strafförelägganden och åtalsunderlåtelser) – är följaktligen relativt
hög. År 2003 uppgick den till 44 procent, se figur 3.

Utvecklingen av uppklaringsprocenten vid butiksstöld har dock minskat över
tid. Under åren 1975–1994 följdes utvecklingen av de anmälda respektive uppkla-
rade brotten i stort sett åt. Andelen uppklarade brott låg under den perioden i
princip konstant på en nivå över 70 procent. Sedan mitten av 1990-talet har dock
uppklaringsprocenten minskat till en genomsnittlig nivå på drygt 60 procent. En
nivåsänkning kan ytterst förorsakas av förändringar i antingen de anmälda eller

Figur 2. Antalet polisanmälda butiksstölder per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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uppklarade brotten. Statistiken visar dock att antalet anmälda brott inte förändra-
des nämnvärt under den aktuella perioden. Den minskade uppklaringsprocenten
kan därmed förklaras med att färre brott än tidigare klarades upp. Det tycks vidare
inte ha skett några större förändringar i strukturen av de anmälda brotten, så till
vida att antalet svåruppklarade brott skulle ha ökat, vilket i så fall kunde förklara
minskningen av de uppklarade brotten. De personuppklarade brotten höll sig näm-
ligen på en relativt konstant nivå kring 30 000 butiksstölder under den aktuella
perioden. Det är således framför allt den så kallade tekniska uppklaringen av butiks-
stölder som minskat över tid. Den omständigheten skiljer butiksstölderna från flera
andra brottstyper där denna typ av uppklaring i stället tenderat att öka.

Den minskade uppklaringen kan i första hand förklaras av en allt mer restriktiv
användning av rapporteftergifter inom polisen.4 Polisen meddelade under andra
hälften av 1980-talet 8 000–9 000 rapporteftergifter årligen, varav majoriteten (90–
95 procent) avsåg snatteri av enklare slag. Under 1990-talets början minskade
dock antalet meddelade rapporteftergifter drastiskt med följden att fler brott än
tidigare förblev ouppklarade (Lindström, 1998; BRÅ, 1999). Av statistiken framgår
att antalet butiksstölder, som klarades upp genom beslut om rapporteftergift, mins-
kade från cirka 8 680 brott år 1991 till cirka 1 090 brott år 1999. Minskningen ska
ses mot bakgrund av att Rikspolisstyrelsen (RPS) år 1990 ändrade föreskrifterna
om hur polisen ska tillämpa regler om rapporteftergift. Initialt påverkades minsk-
ningen även av en riksomfattande aktion mot butikstillgrepp under åren 1992 och
1993. Inför denna förordade RPS att polisen endast i undantagsfall skulle meddela
rapporteftergift för snatteri (RPS, 1993).

Figur 3. Uppklaringsprocenten för butiksstöld, åren 1975–2003.
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4 Möjligheten att besluta om rapporteftergift stadgas i 9 § polislagen (1984:387). Därutöver utfärdar Rikspolis-
styrelsen även föreskrifter om tillämpningen av rapporteftergift.
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En del av det minskade antalet uppklarade butiksstölder under mitten av 1990-
talet kan troligtvis även förklaras utifrån de stora organisationsförändringar som
då genomfördes inom rättsväsendet (polis och åklagare). De innebar bland annat
minskade resurser till utredningsverksamheten (BRÅ, 2002b). Den högre priorite-
ringen av våldsbrottsligheten under senare år kan dock också ha spelat en roll i
sammanhanget. Det är tänkbart att utredningsresurserna i första hand lades på att
lösa de mer lättuppklarade butiksstölderna, det vill säga de där det fanns en miss-
tänkt gärningsman. Övriga anmälningar om butiksstölder kan då ha fått en lägre
prioritet till förmån för den grövre brottsligheten (BRÅ, 2002b). En systemomläggning
av rättsväsendets register år 1999 gör det dock svårt att jämföra den tekniska
uppklaringen under 2000-talet med tidigare år.

Misstänkta
År 2003 var drygt 21 800 personer skäligen misstänkta för butiksstöld, vilket inne-
bär att det fanns minst en person misstänkt i cirka 58 procent av anmälningarna
om butiksstöld det året. Andelen skäligen misstänkta vid butiksstöld är relativt hög
i förhållande till övriga brottstyper. Detta kan huvudsakligen förklaras med att
butiksstölder uppdagas och anmäls tack vare att en gärningsman kunnat gripas på
bar gärning. Andelen anmälda brott med en identifierad gärningsman har varit
tämligen konstant över en längre tid och utvecklingen av antalet misstänkta perso-
ner följer därmed i stort sett utvecklingen av de anmälda brotten, se figur 4.

Figur 4. Antalet anmälda och uppklarade respektive personuppklarade butiksstölder, åren 1975–2003. År
1999 påverkas av ett externt bortfall i statistiken.
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Då butiksstöld är ett brott med ett stort mörkertal utgör de misstänkta perso-
nerna endast ett begränsat antal av alla de gärningsmän som begår butiksstölder.
Detta medför en osäkerhet när man vill uttala sig mer generellt om gärningsmän-
nen vid denna typ av brott. Klart är ändå att mer högfrekventa gärningsmän san-
nolikt löper en större risk för upptäckt än tillfälliga brottslingar. Det är vidare
tänkbart att vissa typer av gärningsmän, till exempel ungdomar eller uppenbara
missbrukare, blir mer kontrollerade i butiker än andra kunder. Det kan således
finnas en tendens till att dessa typer av gärningsmän är något överrepresenterade i
statistiken.

Bland de personer som misstänktes för butiksstöld år 2003 var cirka en tredjedel
kvinnor (36 procent eller 7 800 personer). Andelen kvinnor är således nästan dub-
belt så stor bland personer misstänkta för butiksstöld som bland brottsmisstänkta
personer generellt, där andelen kvinnor utgör en knapp femtedel (19 procent). Ut-
vecklingen av snatteribrott är påfallande lika för män och kvinnor, vilket innebär
att könsfördelningen bland misstänkta för butiksstöld har varit relativt oförändrad
över tid, se figur 5.5 Det är inte enkelt att förklara den relativt sett höga kvinnore-
presentationen vid butiksstölder jämfört med andra brottstyper. Studier visar att
kvinnors brottslighet tenderar att vara mer instrumentell (nyttoinriktad), mer diffe-
rentierad och mindre våldsam än männens brottslighet (Tiby, 1990; BRÅ, 1999).
Framför allt nyttoaspekten antas vara en förklaring till varför kvinnor står för en
förhållandevis stor andel av butiksstölderna. Inom den kriminologiska forskningen

Figur 5. Antalet för butiksstöld skäligen misstänkta män och kvinnor samt ungdomar (15–20 år), åren 1984–
2003. År 1999 påverkas av ett externt bortfall i statistiken.
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5 Nedgången av antalet misstänkta år 1999 beror på ett bortfall i statistiken i och med omläggningar av registren
inom rättsväsendet detta år.
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har det även pekats på att tillfällesstrukturen kan se olika ut för kvinnor och män.
Till exempel har det antagits att kvinnor allmänt sett spenderar mer av sin tid i
butiker än män. Det antagandet skulle innebära att kvinnor har fler tillfällen att
begå butiksstölder än vad männen har (Knutsson, 1998).

Butiksstöld betraktas som ett typiskt ungdomsbrott i den meningen att förhållan-
devis många ungdomar begår detta brott. Ungdomar svarar visserligen endast för
totalt cirka en fjärdedel av butiksstölderna bland de misstänkta personerna. I rela-
tion till åldersgruppens storlek i befolkningen är dock ungdomarna över-
representerade bland de misstänkta jämfört med övriga åldersgrupper, se figur 6.
Detta gäller särskilt de yngre ungdomarna i åldern 15–17 år. I den åldersgruppen
är antalet misstänkta i förhållande till åldersgruppens storlek i befolkningen mer
än dubbelt så stort som i befolkningen totalt sett. Bland kvinnorna i samma ålders-
grupp är antalet fyra gånger större än för samtliga kvinnor misstänkta för butiks-
stöld. Som figur 6 visar avtar frekvensen därefter, i likhet med andra typer av
brottslighet, med stigande ålder hos de misstänkta. Denna tendens är något mer
markant hos kvinnorna än hos männen.

Personer, som inte är straffmyndiga, redovisas inte i den officiella statistiken
över misstänkta personer. Vad gäller de minderåriga registrerar emellertid polisen
årligen omkring 5 000 personer under 15 år som misstänkta för stöld i butik. Det är
omkring hälften av samtliga minderåriga som registreras för brott. Förutsättning-
arna för registrering av minderåriga är dock andra än för övriga åldersgrupper.
Dels har polisen ingen skyldighet att registrera en minderårig som ertappas med
brott, dels finns det skillnader i hur polisen utreder minderårigas brottslighet jäm-
fört med misstänkta som är straffmyndiga. Polisens uppgift är i dessa fall i första
hand att klarlägga ett händelseförlopp. Detta innebär att de minderåriga vid regist-
rering inte behöver ha uppnått lika stark misstankegrad som de äldre. Uppgifterna

Figur 6. Antalet kvinnor och män misstänkta för butiksstöld per 100 000 invånare i respektive åldersgrupp, år
2003.
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över misstänkta minderåriga kan således inte utan vidare jämföras med de skäli-
gen misstänkta personerna i statistiken. De kan emellertid ses som en indikation på
att butiksstöld är ett förhållandevis vanligt brott bland personer under 15 år jäm-
fört med andra typer av brott (Bremberg m.fl., 2001).

Att stöld i butik är ett av de mer vanligt förekommande brotten bland ungdomar
framgår i självdeklarationsstudier av brottsligheten bland ungdomar. I en riks-
representativ enkätundersökning av ungdomar i årskurs 9 från år 2001 uppgav
cirka 25 procent att de stulit eller snattat i butik det senaste året. I jämförelse med
en tidigare studie från år 1995, då motsvarande andel uppgick till 37 procent, har
brottsligheten således minskat påtagligt. Undersökningarna visar även på en gene-
rell minskning av ungdomarnas självdeklarerade brottslighet, liksom på en allt
lägre tolerans beträffande brott.6 Utvecklingen överensstämmer med liknande
självdeklarationsundersökningar som gjorts bland ungdomar i Finland under den
aktuella perioden (BRÅ, 2003).

Gärningsmännen vid butiksstöld har beskrivits som en heterogen grupp, som be-
står av såväl tillfällesbrottslingar som kraftigt belastade vanebrottslingar. I statisti-
ken finns inga uppgifter om de misstänkta personernas brottsbelastning. En analys av
antalet tidigare lagföringar bland dem som misstänktes för butiksstöld år 2003 visar
dock att två tredjedelar (63 procent) av de misstänkta personerna sedan tidigare var
lagförda för brott vid tidpunkten för den aktuella brottsmisstanken.7 Personer miss-
tänkta för butiksstöld är således en relativt brottsbelastad grupp i jämförelse med
normalbefolkningen där ungefär var fjärde person beräknas begå ett brott någon
gång under sin livstid. Bland de brottsbelastade misstänkta personerna hade närmare
två tredjedelar (70 procent) lagförts vid minst tre tillfällen och nästan två femtedelar
(38 procent) vid minst tio tillfällen. Motsvarande andel bland lagförda för brottsbalks-
brott generellt var år 2003 cirka 6 procent.8 Inslaget av grovt belastade gärningsmän
är således påtagligt vid butiksstölder. Bland de vanemässiga brottslingarna förekom-
mer det sannolikt en stor andel personer med missbruksproblem. Ser man till den
grövst brottsbelastade gruppen framgår också i analysen att en övervägande majori-
tet (77 procent) lagförts för narkotikabrott före den aktuella brottsmisstanken. Även
bland de misstänkta gärningsmännen totalt sett var andelen som lagförts för narkoti-
kabrott relativt hög (40 procent). Då analysen bygger på ett urval av gärningsmän
vid butiksstöld ska resultaten endast ses som en indikation på brottsbelastning bland
gärningsmännen generellt. Resultaten kan påverkas något av att högfrekventa brotts-

6 År 1997 hade 35 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna en tillåtande inställning gentemot om en
kamrat begick stöld eller snatteri i butik. Motsvarande andelar år 2001 var 31 respektive 13 procent.
7 Analysen bygger på samtliga personer som var misstänkta för butiksstöld år 2003. Av praktiska skäl har dock
personer som saknar ett fullständigt personnummer uteslutits ur analysen (eftersom det är inte möjligt att följa
upp dessa personer avseende tidigare belastning i lagföringsregistret). En stor del av de personer som saknar
fullständiga personnummer utgörs sannolikt av turister och andra personer som är på tillfälligt besök i Sverige.
Även personer, som var minderåriga vid tidpunkten för brottet, har uteslutits ur analysmaterialet. Analysen
bygger efter nämnda rensningar på totalt 15 547 misstänkta personer (netto).
8 Här avses således lagförda personer.
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lingar med större brottsbelastning är överrepresenterade bland de misstänkta perso-
nerna. Bilden påverkas även av att minderåriga som är misstänkta för butiksstöld
inte ingår analysen. Dessa är av naturliga skäl är ostraffade sedan tidigare. Sanno-
likt är därför gärningsmännen vid butiksstöld generellt sett något mindre brottsbelastade
än vad analysen visar på.

Lagförda
Stöldbrottet indelas i tre svårhetsgrader. Stöldbrott av normalgraden har straff-
skalan fängelse i högst två år, medan det för det lindrigare brottet snatteri före-
skrivs böter eller fängelse i högst sex månader. Grov stöld kan ge fängelse i högst
sex år. Vid bedömningen av brottets svårhetsgrad ska hänsyn tas till det tillgripnas
värde och de övriga omständigheterna vid brottet. Värdet på det som tillgripits är
alltså inte ensamt avgörande för brottsrubriceringen. Eftersom butiksstöld inte är
en specifik juridisk kategori går det inte i lagföringsstatistiken att utläsa hur många
personer som lagförts för stöld i butik. Det är däremot möjligt att utläsa hur många
som har lagförts för det lindrigare brottet snatteri som huvudbrott. Man kan anta
att den övervägande delen lagföringar rörande snatterierna avser just butikssnatterier.

År 2003 lagfördes cirka 16 750 personer för snatteri. En mindre andel av dessa
hade också lagförts för andra (grövre) brott och snatteribrottet utgjorde därför huvud-
brott i 80 procent eller 13 500 av dessa lagföringar.9 I de lagföringar där snatteri
utgjorde huvudbrottet var böter den vanligaste påföljden. Drygt hälften (52 pro-
cent) av dem som lagfördes fick böter genom strafföreläggande utfärdat av åkla-
gare och omkring en femtedel (22 procent) genom dom. Sammantaget fick således
tre fjärdedelar (74 procent), motsvarande cirka 10 000 personer, böter som huvud-
saklig påföljd. I de övriga lagföringarna med snatteri som huvudbrott meddelades
i de flesta fall åtalsunderlåtelse. Andra påföljder än de nämnda är mycket ovanliga
vid snatterier.

Rättsväsendet har successivt anlagt en strängare syn på butiksstöld, särskilt vad
gäller straffpåföljden för brottet. På initiativ av Riksåklagaren genomfördes i bör-
jan av 1990-talet en landsomfattande aktion mot butikstillgrepp, vilket ledde till
att de rättsliga reaktionerna på stölder och snatterier i butik skärptes (RPS, 1993).
Aktionen hade till syfte att tydliggöra att butikssnatterier är ett brott som normalt
innebär efterräkningar för gärningsmannen. Inför aktionen gav Riksåklagaren di-
rektiv om att landets åklagare skulle vara mer restriktiva med att besluta om åtals-
underlåtelse för att i stället besluta om åtal och strafföreläggande. Under perioden
1990–1994 minskade antalet meddelade åtalsunderlåtelser från cirka en tredjedel
till ungefär en sjättedel av lagföringarna rörande snatteri (som huvudbrott) medan

9 Som huvudbrott väljs det brott, om flera brott ingår i en lagföring, som har den strängaste straffskalan. Har flera
brott samma straffskala slumpas huvudbrottet ut.
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andelen strafförelägganden ökade. En betydande del av minskningen av
åtalsunderlåtelser kan sannolikt ses som följd av aktionen mot butikstillgrepp. Se-
dan slutet av 1990-talet har dock andelen åtalsunderlåtelser ökat igen. Även ande-
len domar ökade under denna period och utgör sedan ett par år en dryg femtedel av
lagföringarna. Förändringen i påföljdsstrukturen beror främst på att antalet
strafförlägganden minskade relativt kraftigt under perioden, medan antalet
åtalsunderlåtelser och domar inte förändrades i lika hög grad.

Återfall i brott

Av dem som lagförs för snatteri som huvudbrott återfaller en dryg tredjedel i brott
inom tre år från ingångslagföringen. Lagförda personer med snatteri som huvud-
brott återfaller därmed i något lägre utsträckning än lagförda totalt sett, där ande-
len som återfaller ligger på omkring 40 procent. I statistiken över återfall i brott
framgår att andelen återfall bland personer lagförda för snatteri har minskat nå-
got, från 37 procent år 1991 till 33 procent år 1998.

Av de personer som lagförts för snatteri lagförs drygt en fjärdedel återigen för
snatteri (sett till både huvud- och bibrott i ingångs- och återfallslagföringen) vid en
treårig uppföljningsperiod.

Tabell 1. Antalet personer lagförda för snatteri (som huvudbrott), totalt samt efter
lagföringstyp och påföljd, åren 1985–2003 (bruttoredovisning).

År Totalt Lagföringstyp/Huvudpåföljd

Domar därav Straff- Åtals-
böter föreläggande underlåtelse

  Antal andel antal andel antal andel antal andel
(%) (%) (%) (%)

1985 16 452 1 894 12 1 771 11 7 921 48 6 637 40
1986 15 469 1 864 12 1 770 11 7 689 50 5 916 38
1987 14 493 1 989 14 1 875 13 7 428 51 5 076 35
1988 14 218 1 937 14 1 822 13 7 527 53 4 754 33
1989 14 745 2 163 15 2 051 14 7 861 53 4 721 32
1990 15 769 2 265 14 2 150 14 8 420 53 5 084 32
1991 17 439 2 669 15 2 525 14 9 505 55 5 265 30
1992 17 467 3 073 18 2 933 17 9 962 57 4 432 25
1993 19 944 3 716 19 3 566 18 13 151 66 3 077 15
1994 17 454 3 246 19 3 100 18 11 306 65 2 902 17
1995 14 397 2 522 18 2 368 16 9 226 64 2 649 18
1996 17 331 2 984 17 2 793 16 10 973 63 3 374 19
1997 16 789 2 245 13 2 071 12 10 783 64 3 754 22
1998 17 071 2 336 14 2 188 13 11 042 65 3 693 22
1999 13 292 2 854 21 2 717 20 8 371 63 2 704 20
2000 13 358 2 757 21 2 626 20 7 429 56 3 172 24
2001 11 816 2 646 22 2 527 21 6 402 54 2 768 23
2002 11 627 2 696 23 2 564 22 6 221 54 2 710 23
2003 13 494 3 115 23 2 990 22 7 011 52 3 368 25
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Offer
Vissa butiker drabbas mer än andra av stölder och snatterier. Utsattheten för brott
är sällan slumpmässig, utan hänger ofta samman med vissa egenskaper hos buti-
kerna eller andra omständigheter som skapar gynnsamma förutsättningar för brott.
När det gäller butiksstölder kan man särskilt peka på fyra faktorer som kan ha
betydelse för en butiks utsatthet:

• branschtillhörighet och varuutbud
• andra butiksegenskaper som storlek, kundunderlag och försäljningssätt
• områdesegenskaper
• omfattningen av säkerhetsåtgärder.

Att branschtillhörigheten antas ha betydelse för utsattheten för stöld och snatteri
beror bland annat på att vissa varor är mer attraktiva att stjäla än andra. Utsattheten
kan dock variera inom de olika branscherna beroende på om andra väsentliga
omständigheter föreligger. Till exempel tenderar stora butiker med stort kund-
underlag att i högre grad utsättas för stölder och snatterier. Utsattheten för brott har
även visat sig hänga samman med butikens närmiljö och andra yttre förutsätt-
ningar. Exempelvis har affärsgator och köpcentrum uppvisat hög risk i det avseen-
det. Detsamma gäller för butiker som är placerade nära centrumområden, all-
männa kommunikationsmedel eller i områden med sociala problem (Torstensson,
1994; Clarke, 2002).

De mest utsatta branscherna beräknat på svinnets andel av omsättningen är
enligt Svensk Handel i fallande ordning byggvarumarknader, varuhus, klädbutiker
och dagligvaruhandel. Lägst svinn har skobutiker och butiker som har varorna
bakom disk eller inlåsta (Svensk Handel, 2001). Ett likartat mönster framträder i
en analys av ett slumpmässigt urval av anmälningar om stöld i Stockholms län år
2003. I undersökningen framstår dagligvaruhandeln, klädaffärer samt varuhus och
stormarknader som de mest frekvent drabbade branscherna. Även Systembolaget
är förhållandevis utsatt, vilket bör sättas i samband med att Systembolaget under
de senaste åren övergått till självbetjäning i vissa av sina butiker (BRÅ, 2004).
Utsattheten mäts dock på olika sätt i de två undersökningarna, något som kan
förklara att byggvarubranschen inte har en lika framträdande position i den senare
undersökningen. Det bör även påpekas att den senare analysen bygger på ett litet
urval (200 anmälningar) och endast avser ett län.

Erfarenheter visar att det ofta är små, relativt värdefulla varor som tillgrips.
Svensk Handel listar godis, rakprodukter, batterier, film och kaffe som de fem mest
attraktiva varorna att stjäla (Svensk Handel, 2001). I en kartläggning från 1980-
talet utgjorde livsmedel, bijouterier, parfym, godis och kläder de varor som oftast
stals (SOU, 1982). Få undersökningar har belyst det genomsnittliga värdet vid
butiksstölder. I en svensk registerstudie av 1 800 anmälningar om butiksstöld i
Stockholms city år 2003 uppgick medianvärdet på det stulna till 204 kronor (Berg-
man m.fl., 1998). I den ovan nämnda analysen uppgår värdet på det tillgripna i
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snitt till 160 kronor. Att värdet är högre i den tidigare undersökningen kan delvis
bero på att urvalet i denna enbart består av anmälningar som rör mer vanemässigt
kriminella gärningsmän.10 Värdet kan dock, som framgår i tabell 2, variera rela-
tivt mycket.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
När det gäller butiksstölder består gärningsmännen av en heterogen grupp av så-
väl vanemässiga kriminella som tillfällesbrottslingar, med betoning på den senare
kategorin (Hayes, 1999; Clarke, 2002). Detta innebär att en stor del av butiksstölder-
na troligtvis många gånger kommer till stånd därför att ett gynnsamt brottstillfälle
ges. Vid butiksstölder torde därför åtgärder som tar sin utgångspunkt i själva brotts-
situationen och som syftar till att reducera tillfällena till brott vara lämpliga för att
förebygga brott (situationell brottsprevention). Åtgärder av denna typ inriktas på
att försvåra brottets genomförande, öka upptäcktsrisken, minska utbytet av brott
respektive rättfärdigandet för att begå brott. Det är dock tveksamt om sådana
åtgärder avstyr mer vanemässiga brottslingar från att begå brott. De tenderar med
tiden att lära sig bemästra olika brottsskydd. Hos dem är sannolikt också
motivationen att begå brott större (Hayes, 1999). När det gäller vanemässiga brotts-
lingar finns det även risk för så kallade överflyttningseffekter till andra brotts-
objekt eller brottstyper. För att motverka brott av denna grupp av gärningsmän
krävs troligtvis mer allmänpreventiva insatser från samhällets sida.

Tabell 2. Branschfördelningen vid ett urval av anmälda stölder och snatterier i Stock-
holms län år 2003 (n=200).

Branschtyp Anmälda butiksstölder Värde på det tillgripna godset
Antal Andel (%) Intervall Genomsnitt

(median)

Textilaffärer (kläder och skor) 54 27  30–12 000 170
Dagligvaruhandel, kiosk 62 31  5–3 100  90
Varuhus, stormarknader 38 19  10–8 800 320
Systembolaget 18  9  100–580 240
Byggvaruhus  7  3  40–260 120
Parfymerier o.d.  9  4  100–2 300 340
Övriga branscher 12  6  46–5 700 480
Total 200 100  5–12 000 160

10 De 1 800 butiksstölderna utgjorde ett urval av samtliga cirka 8 000 anmälningar år 1993 i Stockholms city.
Urvalet bestod av anmälningar där den misstänkte personen på anmälan också förekom som misstänkt på minst
två andra anmälningar om butiksstölder under samma år. Totalt var 377 personer misstänkta på de 1 800
anmälningarna i urvalet.
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Det finns i dag en rad exempel på olika preventionsåtgärder som kan vidtas
inom handeln för att förebygga stölder och snatterier. De flesta av dessa åtgärder
syftar till att öka upptäcktsrisken eller försvåra brottets utförande. Åtgärderna mot
butiksstölder kan inriktas mot tre delområden; butiksmiljö, personal och teknik
(Clarke, 2002). Flertalet av de åtgärder som syftar till att öka upptäcktsrisken tar
sikte på butikens fysiska utformning. Grundtanken är att förbättra personalens över-
blick över butiken och därmed öka möjligheten att upptäcka stölder och snatterier.
Butikens fysiska utformning kan ibland vara svår att påverka, men det finns en rad
exempel på hur man med relativt enkla medel kan göra butikerna mer överskåd-
liga. Det kan vara att skapa räta hyllinjer, sänka höjden på butikshyllor, bredda
trånga passager som skapar trängsel och hindrar överblick, förstärka belysning
och använda bevakningsspeglar med mera (Clarke, 2002). En annan faktor som
bör beaktas i ett brottsförebyggande perspektiv är hur varorna i butiken dispone-
ras. Genom att placera stöldbergärliga varor på platser i butiken där butiks-
personalen ofta uppehåller sig och har god uppsikt, kan troligtvis en del stölder och
snatterier förebyggas. Omdisponering av varor på detta vis har i några mindre
studier visat sig ha viss effekt på stöldbrottsligheten. (Farrington, 1999). Det mest
effektiva sättet att förebygga stölder och snatterier torde dock vara att sälja varor
över disk eller förvara särskilt stöldbegärliga varor i låsbara montrar. Det finns
inga vetenskapliga utvärderingar av den sortens åtgärder, men undersökningar har
visat att butiker som tillämpar försäljning över disk mer sällan utsätts för stölder
och snatterier (Torstensson, 1994; Svensk Handel, 2001). Ett problem med preventiva
åtgärder av denna typ är att de tenderar att minska försäljningen.

Det har framhållits att det är relativt enkelt för en potentiell gärningsman som
begår butiksstöld att försvara sin handling med attityder som ”det drabbar ingen
fattig” eller ”det ingår säkert i priset”. Åtgärder som går ut på att informera kun-
derna om att snatteri är en brottslig gärning, exempelvis dekaler med texten ”snat-
teri polisanmäls”, syftar till att minska sådana rättfärdiganden till att begå brott.
Effekten av generella varningstexter har inte utvärderats. Några mindre studier
visar dock på goda resultat när varningsskyltar placerats invid varor som ofta
stjäls (Farrington, 1999). I en svensk fältstudie minskade stölderna i ett antal buti-
ker sedan varningsskyltar satts upp om att stöldbegärliga varor markerats med en
röd klisterlapp (Carter, 1996).

Det finns även en rad olika tekniska hjälpmedel för att förebygga stöld och
snatteri i butik, till exempel övervakningskameror. Mycket lite har dock publice-
rats om den förebyggande effekten av övervakningskameror i butik. I en engelsk
utvärdering i 15 klädbutiker kunde en preventiv effekt noteras under de första må-
naderna efter det att övervakningskameror installerats i butikerna. Effekten avtog
dock relativt snabbt, vilket antogs bero på att kamerornas avskräckande inverkan
på potentiella gärningsmän blev mindre med tiden (Beck och Willis, 1999). Den
kanske vanligaste tekniska åtgärden för att förebygga butiksstölder torde vara an-
vändningen av elektroniska varuskydd. Denna typ av brottsskydd har också i flera
studier visat sig ha en förebyggande effekt (se bl.a. Di Lionardo, 1996; Farrington,
1999). Det har dock påpekats att effekten vid varularm också kan vara temporär
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och att i synnerhet de mer professionella brottslingarna med tiden upptäcker hur
sådana åtgärder kan neutraliseras med olika motstrategier.

En viktig aspekt för att ovan nämnda åtgärder ska vara effektiva är att persona-
len är engagerad i att upprätthålla säkerheten i butiken. Det är således viktigt att
butiken har klarlagda säkerhetsrutiner och att personalen utbildas i säkerhetsfrågor.
Återkommande inventeringar av butikens svinn har i litteraturen framhållits som
viktiga för att höja personalens säkerhetstänkande och förståelse för betydelsen av
brottsförebyggande åtgärder. Enligt en fältstudie i Sverige minskade butiksstölder-
na när svinnet kontrollerades noggrant och personalen löpande informerades om
resultatet (Carter, 1996). Sådana åtgärder kan även vara verksamma när det gäller
att förebygga interna stölder (Curtis, 1982). I större butiker och varuhus med hög
kundfrekvens används ofta butikskontrollanter eller väktare för att förstärka kon-
trollen i butikerna. Den preventiva effekten av butikskontrollanter och väktare är i
dag inte närmare känd. Observationsstudier, där slumpvis utvalda kunder stude-
rats, har visat att endast ett fåtal av dem som kunde observeras med att stjäla blev
upptäckta av butikens kontrollanter (Burrows, 1988). I en amerikansk studie fram-
gick att cirka en tredjedel av dem som greps upptäcktes av den egna butikspersonalen
och en dryg femtedel av väktare eller butikskontrollanter (Hayes, 1999). Det har
även framhållits att det i ett avskräckande syfte skulle vara bättre med väl synliga
och uniformerade väktare än mer obemärkta butikskontrollanter (Clarke, 2002). I
nämnda enkätstudie angav dock 16 procent att kännedom om butikskontrollanter
sannolikt skulle frånhålla dem från att stjäla i framtiden, medan endast 6 procent
trodde att förekomsten av uniformerade väktare skulle ha denna effekt (Hayes,
1999).

Det finns inga omfattande vetenskapliga utvärderingar av vilka åtgärder som
är mest effektiva när det gäller att förebygga butiksstölder. Forskningen på områ-
det är som framgått relativt sparsam och ofta begränsad till mindre, internatio-
nella, fältstudier, vilket gör det svårt att dra några generella slutsatser från dem.
Problemet med stölder och snatterier och dess orsaker kan dessutom variera för
olika butiker. Vad som är effektivt i en butik behöver med andra ord inte vara lika
effektivt i en annan. För att ett brottsskydd ska var så effektivt som möjligt bör det
således utformas efter en butiks specifika problembild. Genom att anta ett problem-
orienterat arbetssätt, som innebär att man kartlägger och analyserar butikens pro-
blem och brister innan åtgärder vidtas, har man således störst möjlighet att före-
bygga butiksstölder. Det borgar även för att insatserna blir så kostnadseffektiva
som möjligt. Inom litteraturen betonas särskilt vikten av kartläggning av butikens
svinn. Kunskap om vad som stjäls, hur ofta och var i butiken stölderna sker är inte
enbart relevant för att man ska kunna vidta adekvata åtgärder, utan den är även
väsentlig för att man i efterhand ska kunna mäta effekterna av de vidtagna åtgär-
derna (Farrington, 1999). Stölder och snatterier är sällan koncentrerade till en en-
staka butik, utan drabbar ofta flera butiker i ett område. Det innebär att lokal
samverkan mellan olika butiker och även andra aktörer troligtvis krävs för att de
brottsförebyggande åtgärderna ska få påtagliga genomslag. Fördelarna med lokal
samverkan är flera. Bland annat skapar samverkan tillfällen till värdefullt utbyte
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av erfarenheter mellan olika butiker och andra aktörer. På så sätt kan kunskap
spridas till mindre butiker som kanske annars är svåra att nå med information.
Samarbete på lokal nivå minskar också risken för så kallad överflyttning av brott
och kan stävja annan typ av brottslighet som relaterar till butiksstölder, exempel-
vis häleri.

Den kriminalpolitiska diskussionen

Inom rättsväsendet bedrivs sedan några år ett reformarbete för att öka effektivite-
ten och kvaliteten i rättsväsendets arbete. Ett viktigt inslag i detta arbete har varit
att minska belastningen på åklagarna och domstolarna, bland annat vad gäller
mängdbrottsligheten. Det har även framhållits att ett ärende inte ska handläggas
på en högre nivå än nödvändigt, för att man på detta sätt ska ta bättre vara på
rättsväsendets resurser. Mot bakgrund av bland annat detta har Beredningen för
rättsväsendets utveckling (BRU) av regeringen fått i uppdrag att undersöka möjlig-
heterna att förenkla utredningen och lagföringen av snatteribrott. I delbetänkandet
Snabbare lagföring 3 – Snatteribrott (SOU 2002:44) föreslår beredningen förenk-
lade rutiner för en brottsanmälan och för identifiering och förhör av en misstänkt
gärningsman. En utvidgning av ordningsbotsinstitutet och utvidgade befogenheter
för ordningsvakter vid gripande föreslås också. Butiksstölder är antalsmässigt en
stor brottstyp som i dag tar stora resurser i anspråk hos polisen. Under senare år
har man därför inom vissa polismyndigheter tillämpat olika metoder för att för-
enkla brottsutredningen av snatteriärenden för att på så sätt frigöra resurser i poli-
sens arbete. I södra Sverige tillämpades exempelvis en metod för förenklad utred-
ning med så kallad snattefon vid butikssnatterier. Förfarandet innebar att en butik,
via en telefonjour hos polisen, kunde anmäla en person som ertappats för snatteri i
det fall denne erkänt brottet. Utredning av enklare ärenden kunde på detta vis helt
genomföras per telefon med en genomsnittstid på 20 minuter per ärende (BRÅ,
2002a). Sedan JO bedömt att metoden är olaglig tillämpas den dock inte längre
(JO 2000/2001 s.137). BRU:s nuvarande förslag utgår från snattefonförfarandet
och innebär att det genom författningsändring ska ges möjlighet för en butik att per
telefon anmäla gripandet av en person som misstänks för snatteri till polisen. Be-
redningen menar att om denna möjlighet öppnades skulle en polisman kontaktas i
princip varje gång en person gripits misstänkt för snatteri, något som inte är fallet
i dag. Det nuvarande förlaget skulle således enligt beredningen öka rättssäkerheten
och samtidigt effektivisera förfarandet vid en polisanmälan. Det skulle därtill san-
nolikt även ha brottspreventiva effekter. Rationaliseringsvinster i brottsutredningen
ges enligt utredarna bland annat genom att den nu föreslagna utredningsmetoden
även innebär möjligheten att hålla omedelbart förhör med den misstänkte (om
denne är villig att medverka till det). I fråga om att förenkla lagföringen vid snat-
teribrott föreslår beredningen att en polisman ska kunna utfärda föreläggande av
ordningsbot för alla brott med böter i straffskalan, under förutsättning att endast
penningböter kan komma i fråga i det enskilda fallet. Detta förslag har även lagts
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fram i tidigare utredningar bland annat Stöldutredningen (SOU, 1982:39) och
Åklagarutredningen (SOU, 1992:61). Den kritik som framförts mot tidigare förslag
är risken för att snatteribrottet trivialiseras om det blir möjligt att förelägga ord-
ningsbot för brottet. Beredningen anser dock att detta ska vägas mot att ett anmält
snatteribrott i dag ibland inte leder till någon reaktion alls från samhällets sida och
att det dessutom i de fall lagföring ändå kommer till stånd många gånger har
förflutit mycket lång tid sedan den aktuella gärningen begicks. Att ordningbots-
institutet kommer till användning innebär, enligt beredningen, inte att brottet för-
anleder lindrigare straff än om strafföreläggande hade använts, utan enbart att
lagföringen sker enklare och snabbare. Regeringen har ännu inte tagit ställning till
förslagen. Enligt uppgift kan en proposition väntas under våren 2005.
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Sammanfattning
Mellan åren 2001 och 2003 ökade bostadsinbrotten i Sverige med 14 procent.
Sedan början av 1990-talet har bostadsinbrotten däremot minskat i omfattning. De
flesta bostadsinbrotten begås i villor. Villainbrotten utgör ungefär två tredjedelar
av alla bostadsinbrott i Sverige. Sedan inbrott i lägenhet och villa började sär-
redovisas, år 1996, har antalet villainbrott ökat med nästan 30 procent, medan det
har skett en tioprocentig minskning av lägenhetsinbrotten. Bostadsinbrott är vanli-
gast i tätbebyggda områden som Skåne, Hallands och Stockholms län, medan få
inbrott begås i glesbyggd.

De flesta bostadsinbrott anmäls, bland annat som en följd av att en polisanmä-
lan krävs för att ersättning ska utgå från försäkringsbolagen. Statistiken över an-
mälda brott ger därför en god bild av verkligheten på det här området. Däremot är
andelen uppklarade bostadsinbrott låg. Uppklaringsprocenten av inbrott i bostäder
har legat omkring 8 procent under 1990-talet. Under de senaste åren har dock
uppklaringsprocenten ökat något, troligen bland annat till följd av att fler brott har
klarats upp genom så kallad teknisk uppklaring. Det innebär att brottet avskrivs på
grund av att brottet inte kan styrkas eller att det inte anses vara ett brott. Antalet
personer, som misstänks för inbrott varje år, är följaktligen lågt. De senaste åren
har mindre än tusen personer per år misstänkts för inbrott. Andelen misstänkta
kvinnor har legat mellan 8 och 10 procent ända sedan år 1984, då särredovisning
av kön infördes.

Det finns vissa karakteristika som påverkar risken av att drabbas av inbrott i
bostaden. Bor man i villa i ett välbärgat område i en tätort är exempelvis risken
högre att få inbrott i bostaden än om man bor i lägenhet i ett mindre välbärgat
område. Drygt en femtedel av personer mellan 16–84 år bosatta i Sverige uppgav,
i en undersökning som gjordes av Statistiska centralbyrån (SCB), att de var oroliga
för inbrott. Oroligast var kvinnor mellan 55 och 64 år. Stockholmare var mer
oroliga än boende i glesbygden.

Det finns olika exempel på brottsförebyggande åtgärder. Ett är grannsamverkan
som innebär att boende i exempelvis ett villakvarter går samman för att motverka
brott i området. Ett annat sätt att försöka motverka brott och öka tryggheten är
genom så kallade bebyggelseinriktade åtgärder. Redan i planeringen av bland an-
nat bostadsområden kan då åtgärder vidtas för att förbättra inbrottsskyddet.

Bostadsinbrott
AV OLGA NIMÉUS
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Inledning
Bostadsinbrott avser inbrott i någons bostad. Brottet regleras i brottsbalkens 8 kap.
4 § och rubriceras som grov stöld. År 1998 ändrades brottsrubriceringen åter till
grov stöld, efter att från år 1976 ha rubricerats som stöld av normalgraden. Att
bostadsinbrott bedöms vara grov stöld ska ses mot bakgrund av den integritets-
kränkning som brottet innebär för den drabbade.

I genomgången av uppgifterna om anmälda brott i detta kapitel tillämpas en
uppdelning mellan inbrott i villor respektive i lägenheter. Däremot behandlas inte
inbrott i till exempel fritidshus eller källare och på vind i flerfamiljshus. Inte heller
uppmärksammas stöld i bostad, som avser stölder som inte föregås av inbrott.

Dold brottslighet
Omfattningen av den dolda brottsligheten när det gäller bostadsinbrott är troli-
gen liten. Detta är en följd av att benägenheten att anmäla bostadsinbrott är hög
eftersom det betraktas som ett allvarligt brott och många som drabbas anser att
händelsen ska anmälas och gärningsmännen straffas. Detta har framkommit i en
internationell studie om brottsoffers uppfattning om olika typer av brott (van
Kesteren, 2000). Ett annat viktigt skäl är att det krävs en polisanmälan för att få
ut ersättning från försäkringsbolagen och att självrisken ofta är lägre än både
skadekostnaderna och ersättningen från försäkringsbolaget. I SCB:s undersök-
ning om levnadsförhållanden (ULF) som gjordes år 2000 och år 2001 hade nästan
alla villaägare, 99 procent, och de allra flesta som bor i flerfamiljshus, 93 pro-
cent, hemförsäkring (SCB, 2004). Den höga anmälningsbenägenheten gör att den
statistik som finns på området väl speglar såväl antalet brott som utvecklingen
inom området.

Brottsstruktur
År 2003 begicks två tredjedelar av de anmälda bostadsinbrotten i radhus eller
villa, medan en tredjedel utgjordes av inbrott i lägenhet. Under de senaste åren
har lägenhetsinbrotten minskat, medan villainbrotten har ökat något. År 2003
var andelen inbrott i lägenhet 33 procent, vilket är två procentenheter mindre än
år 2000.
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Brottsutveckling
De senaste åren har bostadsinbrotten i landet ökat. År 2003 anmäldes cirka 17 300
bostadsinbrott i Sverige. Detta innebär en ökning med 4 procent jämfört med året
innan och en ökning med 14 procent jämfört med år 2001. På längre sikt, sedan år
1985, då 24 000 bostadsinbrott anmäldes i landet, har trenden i antalet anmälda
bostadsinbrott dock varit nedåtgående. Sedan mitten av 1990-talet har antalet an-
mälda bostadsinbrott i Sverige legat under 20 000 per år. En möjlig förklaring till

Figur 1. Andel polisanmälda bostadsinbrott efter typ av brott, år 2003.

Figur 2. Antal anmälda bostadsinbrott, åren 1975–2003.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Totalt Villainbrott Lägenhetsinbrott

Villa, radhus
67%

Lägenhet
33%



158

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

detta kan vara att bostadsinbrott har ersatts av andra typer av mer lukrativa brott.
Andra möjliga förklaringar kan vara att förekomsten av brottsförebyggande åtgär-
der mot bostadsinbrott har ökat. De brottsförebyggande effekterna på bostadsin-
brott är dock mycket osäkra.

Generellt sett är områden med övervägande flerfamiljshus mer drabbade av
brottslighet i form av skadegörelse, utom- och inomhusvåld och inbrott i källare
och vindar än områden med mest småhusbebyggelse. Däremot är bostadsinbrott i
dessa områden mindre vanliga (BRÅ, 2000). Bostadsinbrotten drabbar i stället bo-
ende i småhus. Sedan inbrott i lägenhet och villa började särredovisas år 1996 har
antalet villainbrott ökat med nästan 30 procent medan det har skett en minskning
av lägenhetsinbrotten med nästan 10 procent. År 2003 utgjorde inbrott i småhus
och villa, som nämnts tidigare, två tredjedelar av bostadsinbrotten i landet.

Regional fördelning
De flesta bostadsinbrott begås i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län. Det
är också här som det sker flest bostadsinbrott i förhållande till folkmängden. I
Skåne och Halland var antalet bostadsinbrott per capita högst i landet med cirka
300 respektive 240 inbrott per 100 000 invånare år 2003. Först på fjärde plats kom
Stockholms län med knappt 200 inbrott per 100 000 invånare. I Jämtland där det
begås minst inbrott per capita, anmäldes bara 50 inbrott per 100 000 invånare år
2003. I hela landet polisanmäldes 193 bostadsinbrott per 100 000 invånare. De
flesta bostadsinbrott begås alltså i tätbefolkade områden, där också gärningsmän-
nen oftast bor. Det har visat sig att inbrottstjuvar föredrar att verka i kända miljöer
eftersom många anser att det innebär en större risk att begå inbrott i okända mil-
jöer (Palmer m.fl.).

I Stockholms län anmäldes 3 700 inbrott totalt år 2003, vilket är en ökning med
nästan 11 procent jämfört med år 2002 och 18 procent jämfört med år 2001. Upp-
gången de senaste åren innebär ett trendbrott mot en minskning av bostadsinbrotten
sedan 1997 då det anmäldes mer än 5 000 bostadsinbrott i Stockholms län. I Skåne
har också antalet inbrott ökat något, 7 procent, jämfört med för två år sedan. I
Halland, Gävleborg och Jämtland däremot har antalet bostadsinbrott minskat med
11 till 25 procent mellan åren 2002 och 2003.
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Uppklaring
Andelen uppklarade bostadsinbrott får betraktas som låg. År 2003 var andelen 11
procent, jämfört med 29 procent för samtliga brott. I likhet med övriga brott har
uppklaringsprocenten för bostadsinbrott minskat kontinuerligt under en 25-årsperiod
(BRÅ, 2002). Nedgången är dock mer dramatisk när det gäller bostadsinbrotten.
År 1975 klarades 14 procent upp jämfört med 8 procent år 2002. Den nedåtgående
trenden bröts dock år 1999.

En viktig del av förklaringen till att så få inbrott i bostäder klaras upp är att det
är ett så kallat offerbrott utan interaktion, vilket innebär att offret sällan träffar
gärningsmannen. Detta gör det ofta mycket svårt för polisen att klara upp bostads-
inbrott, eftersom man inte har mycket att utgå ifrån när det gäller att finna gär-
ningsmannen (BRÅ, 2002). Risken att gripas på bar gärning vid ett bostadsinbrott
är därtill låg. I slutet av 1980-talet skattades risken till mellan 2 och 4 procent. Ju
fler inbrott en inbrottstjuv begår desto högre blir risken att han eller hon grips på

Figur 3. Antal anmälda bostadsinbrott per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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bar gärning. Mellan 60 och 90 procent av alla inbrottstjuvar, som hade begått
minst 50 inbrott, hade gripits på detta sätt (Ahlberg och Knutsson, 1990). Många
personer som grips har följaktligen flera inbrott på sitt samvete.

Teknisk uppklaring respektive personuppklaring

Att ett anmält brott betecknas som uppklarat behöver inte innebära att en gärnings-
man bundits till brottet. Anmälda händelser som i efterhand inte klassas som ett
brott eller där brott inte kan styrkas hamnar i kriminalstatistiken under så kallad
teknisk uppklaring. År 2003 utgjorde tekniskt uppklarade brott hälften av alla
uppklarade bostadsinbrott. Den andra hälften bestod av så kallade personuppklarade
brott, vilket innebär att en person kunnat bindas till brottet. Personuppklaringen
innebär till största delen att en misstänkt person åtalats för bostadsinbrottet. Av de
drygt 950 brott som redovisas som personuppklarade under år 2003, ledde när-
mare  800 eller 83 procent till åtal. Andelen brott som klaras upp genom så kallad
teknisk uppklaring har ökat under de senaste åren. År 2000 var andelen tekniskt
uppklarade inbrott 32 procent medan den fem år tidigare var drygt 20 procent. Den
ökade andelen teknisk uppklaring är en förklaring till att uppklaringsprocenten
avseende bostadsinbrott ökat de senaste åren.

Misstänkta
Delvis som en konsekvens av den låga brottsuppklaringen för bostadsinbrott är
antalet misstänkta personer litet i förhållande till antalet inbrott som anmäls. Se-

Figur 4. Andel uppklarade bostadsinbrott i procent, åren 1975–2003.
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dan mitten av 1980-talet har antalet personer som årligen misstänks för bostadsin-
brott dessutom minskat relativt konstant. Under åren 1996 till 2003 har det varje år
varit färre än 1 000 misstänkta personer. Denna minskning är delvis en följd av att
antalet anmälda bostadsinbrott under denna tid legat på en lägre nivå än tiden
dessförinnan, även om det bör framhållas att antalet anmälda brott ökat från år
2002. Det begränsade antalet misstänkta personer i förhållande till antalet an-
mälda brott gör att statistiken över misstänkta personer inte ger en säker bild av
gärningsmännen. I den statistik som finns kan det dock konstateras att andelen
kvinnor har varit relativt stabil sedan år 1984, då särredovisning efter kön infördes
i brottsstatistiken. År 2003 var andelen kvinnor 11 procent.

De senaste 25 åren har det skett en förskjutning när det gäller de misstänkta
personernas ålder. I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet utgjorde personer
mellan 15–20 år den största andelen. Därefter, under en tioårsperiod, utgjorde perso-
ner mellan 30 och 39 år den största gruppen. Antal misstänkta personer mellan 21
och 24 år har också blivit färre över åren. I genomsnitt 100 personer i denna ålders-
grupp misstänktes för inbrott de senaste tio åren jämfört med mellan 350 och 200
under slutet av 1970-talet och under 1980-talet. Andelen unga personer misstänkta
för bostadsinbrott ökade något i slutet av 1990-talet. År 2003 däremot misstänktes
färre personer mellan 15 och 20 år och andelen var lika stor som åldersgruppen 30
till 39 år. En tänkbar förklaring till denna förändring utgår från att många bostadsin-
brott begås av narkotikamissbrukare. Inom denna grupp har, enligt studier på områ-
det, nyrekryteringen avstannat sedan början av 1980-talet, vilket i sin tur medför att
narkotikamissbrukarna har blivit äldre. När det gäller det ökade antalet av unga
misstänkta personer i slutet av 90-talet kan detta tänkas bero på närpolisreformen
och det fokus på ungdomsbrottslighet som denna innebar (BRÅ, 2001a).

Figur 5. Antal personer misstänkta för bostadsinbrott, 1975–2003, samtliga personer samt kvinnor.
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Lagförda
Bostadsinbrott är inte en juridisk brottskategori utan ingår i rubriceringen grov
stöld och särredovisas därför inte i statistiken över lagföringar. År 2003 lagfördes
1 084 personer för grov stöld. Av dessa dömdes 544 till fängelse, 214 till skyddstill-
syn och 136 fick villkorlig dom. Andra påföljder var bland annat vård inom social-
tjänsten (101), rättspsykiatrisk vård (11) och sluten ungdomsvård (4).

Offer
Det finns vissa karakteristika som påverkar risken att drabbas av inbrott i bosta-
den. Exempelvis är risken att drabbas av bostadsinbrott mer än dubbelt så hög om
man bor i villa eller radhus. Om huset dessutom är beläget i ett välbärgat område
ter sig objektet troligtvis mer attraktivt för inbrottstjuven. Personer som bor i tätort

Tabell 1. Antal misstänkta personer efter ålder, åren 1975–2003.

År 15–20 21–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60– Samtliga
år år år år år år år

1975 696 298 240 239 84 26 6 1 589
1976 665 350 318 267 82 20 2 1 704
1977 508 348 276 262 67 22 2 1 485
1978 523 333 277 284 87 22 3 1 529
1979 413 283 254 246 64 22 3 1 285
1980 494 347 332 327 80 19 4 1 603
1981 580 294 335 339 87 13 3 1 651
1982 580 342 359 366 74 12 3 1 736
1983 596 323 378 391 72 22 4 1 786
1984 572 367 405 448 113 12 5 1 922
1985 413 307 352 380 117 30 3 1 602
1986 394 300 298 404 126 18 4 1 544
1987 251 242 265 409 107 18 7 1 299
1988 254 217 284 376 113 17 2 1 263
1989 256 234 236 374 106 24 3 1 233
1990 267 154 252 385 154 26 1 1 239
1991 300 209 213 386 146 23 2 1 279
1992 289 170 224 378 136 27 6 1 230
1993 233 223 210 369 158 18 2 1 213
1994 285 154 176 336 140 29 5 1 131
1995 287 109 144 282 122 27 2 973
1996 250 99 136 261 126 21 3 896
1997 271 127 140 266 119 14 3 940
1998 264 109 128 233 137 26 5 902
1999 195 100 80 181 104 27 1 688
2000 235 117 136 249 140 28 3 919
2001 312 135 102 196 124 29 3 901
2002 286 135 135 213 124 30 6 929
2003 229 133 128 224 129 31 9 883



163

Bostadsinbrott

löper större risk att drabbas av inbrott i bostaden än de som bor på landsbygd eller
i glesbygd. Risken att utsättas för bostadsinbrott är exempelvis sex gånger högre
för boende i Skåne än för boende i Jämtland.

Det har även visat sig i flera studier att den som drabbats av bostadsinbrott en
gång löper större risk att drabbas igen. Vetskapen om att inbrott i ett specifikt
område är lönsamt bidrar till att gärningsmän ofta återvänder till tidigare besökta
platser. Forskning på detta område visar att gärningsmän ofta, upp mot 40 procent
av intervjuade inbrottstjuvar i olika studier, väljer att återvända till en plats där de
tidigare begått inbrott. (BRÅ, 2001b, Palmer, m.fl, 2002).

Nio procent av svenska folket tycker att bostadsinbrott är ett stort problem i det
egna bostadsområdet. Detta framkom i en studie om svenska folkets syn på brott
och andra samhällsproblem som genomförts av BRÅ i samarbete med Kommittén
för brottsförebyggande arbete (BRÅ, 1997). Bostadsinbrott ses även som ett allvar-
ligt brott, både i Sverige och i andra europeiska länder. I SCB:s återkommande
offerundersökning framkom att en dryg femtedel av de tillfrågade mellan 16 och
84 år under den senaste tiden hade känt sig oroliga för inbrott eller skadegörelse i
bostaden. Oroligast var personer mellan 55 och 64 år. Kvinnor var något mer
oroade än män (26 respektive 20 procent) och tillfrågade stockholmare oroade sig
mer än boende i glesbygd i norra Sverige (SCB, 2004).

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Den integritetskränkande karaktär som bostadsinbrott har gör att denna brottstyp
får förhållandevis stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, inte minst i medi-
erna. Mot bakgrund av ökningen av antalet anmälda fall under 2000-talets första
år kan denna uppmärksamhet komma att öka ytterligare. I arbetet med att ut-
veckla möjligheterna att använda modern DNA-teknik i brottsutredningar och som
bevismedel i domstol, betraktas bostadsinbrott som en brottstyp där brottsuppklar-
ingen skulle kunna höjas avsevärt med detta hjälpmedel. Ännu så länge är det dock
bara i en liten andel av alla anmälda fall som det finns personer som misstänks för
brottet och i än färre någon person som lagförs. Denna situation begränsar i viss
utsträckning förutsättningarna för att bedriva särskilt inriktade återfallsförebyggande
verksamheter gentemot dömda personer.

Det finns flera exempel på åtgärder för att förebygga bostadsinbrott. Grann-
samverkan är ett. Grannsamverkan innebär att boende i ett område, allt ifrån ett
hyreshus till ett villakvarter, går samman för att motverka brott i området. Det är
dock inte bara de boende i området som kan medverka utan även andra aktörer
som närpolis, försäkringsbolag, fastighetsägare och hyres- eller bostadsrätts-
föreningar. Vanligtvis riktas en rad rekommendationer till de boende i samband
med grannsamverkan. Dessa består exempelvis i att se över stöldskyddet och för-
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vara värdefulla föremål på ett säkert sätt. Boende ska också vanligtvis meddela
grannar när de är bortresta mer än en vecka och rapportera misstänkta händelser
och beteenden till polisen eller någon kontaktperson.

I SCB:s undersökning av levnadsförhållanden (SCB, 2004) uppgav 80 procent
av de boende i villa eller småhus att de skyddar sin bostad när de reser bort genom
att be grannar eller någon annan att hålla uppsikt över bostaden. Andelen som
bodde i lägenhet som skyddade sin bostad på så sätt, var mindre, knappt 40 pro-
cent. I en opinionsundersökning som genomförts av BRÅ i samarbete med Kommit-
tén för brottsförebyggande arbete framkom att ungefär 40 procent även skyddar sin
bostad genom att använda extralås och/eller timer till lampor (BRÅ, 1997).

Lokala satsningar på brottsförebyggande arbete upplevs ofta som positiva. Ef-
fekten på den polisanmälda brottsligheten är däremot svår att påvisa (BRÅ, 2000).
I vissa utvärderingar rapporteras en positiv inverkan på den registrerade brottslig-
heten och på de boendes upplevda utsatthet för brott. I andra studier har man
däremot inte kunnat påvisa sådana effekter (Torstensson och Wikström, 1995;
Sherman m.fl., 1996). Grannsamverkan tar sin utgångspunkt i själva brotts-
situationen och syftar till att försvåra genomförandet av brottsliga handlingar. En
annan strategi är att förebygga brott genom att inrikta sig på sociala faktorer som
integration och ökade sociala band. Det brottsförebyggande arbetet mot bostadsin-
brott har främst kommit att inriktas på situationell brottsprevention.

Bebyggelseinriktade åtgärder är ett annat exempel på situationell brotts-
prevention, som kan bedrivas både inom bostadsområden och i andra typer av
bebyggelse. En viktig del i sådant arbete är att öka den upplevda upptäcktsrisken,
exempelvis genom att placera entrén inom synfältet för förbipasserande och gran-
nar.

Det finns inget entydigt vetenskapligt stöd för att dessa typer av brottsförebyg-
gande åtgärder är effektiva. I flera studier har det dock visat sig att en kombination
av olika faktorer påverkar inbrottstjuvens val av objekt. Bevakning och möjlighet
att ta sig ut ur huset osedd var viktiga faktorer. För att öka kunskapen om hur
inbrottstjuven tänker i inbrottssituationer har forskningen under senare delen av
1900-talet kommit att utgå från inbrottstjuvens val och agerande (Bennett och Wright,
1884; Palmer m.fl., 2002; Nee, 2003). Syftet är att i förlängningen kunna före-
bygga denna typ av brott. I flera intervjuundersökningar med inbrottstjuvar har
man funnit att några faktorer var särskilt viktiga när det gäller inbrottstjuvens val
av objekt: om det fanns folk i huset/lägenheten, om det var lätt att ta sig in osedd
och om det bedömdes vara värt att bryta sig in. Det visade sig vara mindre viktigt
om huset var skyddat med lås och larm. På denna punkt går dock forskningen isär
och det har i andra studier framkommit att lås och larm minskar risken för inbrott
(Palmer, 2002). Orsaken till inbrott var i de allra flesta fall behov av pengar för att
upprätthålla en dyr livsstil där droger var ett vanligt inslag.
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Sammanfattning
Cykelstöld är ett tillgreppsbrott och redovisas i statistiken över anmälda brott som
en egen brottskategori. Cykelstöld har en hög dold brottslighet. Troligen rapporte-
ras endast omkring hälften av samtliga cykelstölder till polisen. År 2003 anmäldes
74 203 cykelstölder, vilket innebar en minskning med drygt 2 500 brott jämfört
med år 2001. Cykelstölderna är vanligast i Gotlands, Västmanlands och Skåne
län.

Endast 2 procent av samtliga cykelstölder klaras upp. Det innebär att det är
svårt att säga något om gärningsmännen utifrån kriminalstatistiken. Majoriteten
av de misstänkta som återfinns i statistiken är emellertid män. I ett internationellt
perspektiv ligger Sverige, tillsammans med Holland, Danmark och Japan, på den
högsta nivån vad gäller andelen utsatta för cykelstöld.

Det finns ingen möjlighet att identifiera lagförda för cykelstölder i lagförings-
statistiken. Personer lagförda för detta brott redovisas tillsammans med personer
lagförda för andra typer av stöldbrott.

Dold brottslighet
Den dolda brottsligheten för cykelstölder är förhållandevis stor och föränderlig
över tid beroende på försäkringsvillkor, vilket påverkar anmälningsbenägenheten.
Anmälningsbenägenheten är låg för tillgrepp av mindre kostsamma objekt som
cyklar. Den dolda brottsligheten är större för stölder av äldre cyklar som försäk-
ringsbolagen inte ersätter och lägre för nyare och dyrare cyklar.

I en internationell studie år 2000 fann man att omkring 60 procent av de svenskar
som utsatts för cykelstöld rapporterat detta till polisen (van Kesteren m.fl., 2000).
Liknande resultat har även påvisats vid två tidigare mätningar år 1992 och år
1996 (se även Mayhew och van Dijk, 1997). Annan forskning visar att bland ung-
domar som under de senaste 12 månaderna blivit utsatta för cykelstöld, uppger
omkring hälften att de anmält den senaste stölden. Några större skillnader mellan
könen har inte påvisats (Ring, 1998).

Uppgifter från Sveriges Försäkringsförbund visar att det under år 2003 anmäl-
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des 38 456 cykelstölder till försäkringsbolagen. Försäkringsbolagens kostnad för
detta var år 2002 omkring 100 miljoner kronor. Sedan år 1996 har antalet cykel-
stölder som anmäls till försäkringsbolagen visat en nedåtgående trend. Vid en jäm-
förelse mellan antalet polisanmälda cykelstölder år 2003 och de stölder som rap-
porterats till försäkringsbolagen, framgår att det är omkring 50 procent som inte
anmäls till försäkringsbolagen. Försäkringsskyddet och brottsskadans storlek är
två faktorer som kan vara avgörande för anmälningsbenägenheten av stöldbrott
som riktar sig mot enskilda individer (Persson, 1980; von Hofer, 1983).

Brottsutveckling
Under år 2003 polisanmäldes 74 203 cykelstölder. Det innebär omkring 6 procent
av det totala antalet anmälda brott och 11 procent av den totala anmälda stöld-
brottsligheten. Jämfört med år 2002 minskade antalet anmälda cykelstölder med 6
procent. I jämförelse med år 2001 är minskningen något mindre, cirka 3 procent.
Cykelstölder är en av de brottstyper som minskat kraftigt under de senaste åren.

Generellt kan utvecklingen över polisanmälda cykelstölder under åren 1975–
2003 delas in i tre faser. I den första fasen mellan åren 1975 och 1987, märks en
med undantag för vissa fluktuationer, relativ jämn utveckling med en något ökande
trend. Lägst antal anmälda cykelstölder var det år 1976, högst var det år 1984 med
omkring 94 000 anmälda cykelstölder. I den andra fasen, som är mellan åren 1987
och 1993, ökade antalet anmälda cykelstölder kraftigt. Ökningen var från om-
kring 80 000 anmälningar år 1987 till omkring 127 000 anmälningar år 1993, en
ökning med 59 procent. Den genomsnittliga ökningstakten under perioden var
omkring 7 800 brott per år. I den tredje och sista fasen, som är mellan åren 1993
och 2003, märks en tydlig minskning av antalet anmälda cykelstölder. Den genom-
snittliga minskningen per år var cirka 5 400 cykelstölder. Vad denna minskning
beror på är svårt att ge ett entydigt svar på. En trolig förklaring är emellertid en
minskad anmälningsbenägenhet. En annan är att folk i allmänhet är mer rädda om
sina numera förhållandevis dyra cyklar och i större utsträckning låser in dem och
skaffar bättre lås.

När man studerar cykelstöldsutvecklingen används ofta uppgifter från kriminal-
statistiken. Andra källor är skolungdomars självrapporterade uppgifter. Kriminologi-
ska institutionen, Stockholms universitet, och Brottsförebyggande rådet genomförde
vid fyra tillfällen1 en rikstäckande skolundersökning bland elever i årskurs 9. Re-
sultaten visar att 18 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna uppgav att de
under de senaste 12 månaderna stulit en cykel. Inga större skillnader över tid har
påvisats (BRÅ, 2003).

1 Åren 1995, 1997, 1999 och 2001.
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Vad säger då dessa resultat om cykelstöldernas utveckling? Det finns välkända
metodproblem med såväl registeruppgifter som självrapporterade uppgifter. Svaghe-
ten med den officiella statistiken är att det finns ett stort mörkertal. Ökningar och
minskningar kan därmed genereras genom en förändrad anmälningsbenägenhet. Det
finns självklart problem med användandet av självrapporteringsmetodiken, till ex-
empel att ungdomarna underrapporterar eller överrapporterar sin brottslighet. Det
har även visat sig att de ungdomar som inte besvarar enkäten och ingår i bortfallet
(t.ex. på grund av skolk) tenderar att ha begått brott i högre utsträckning.

Utifrån den officiella statistiken kan man se att cykelstölderna minskat kraftigt
under de senaste åren. Det är dock fullt möjligt att i vart fall en del av denna
minskning kan vara en konsekvens av en minskad anmälningsbenägenhet.
Skolungdomars självrapporterade uppgifter visar däremot en konstant nivå. De
delvis motsägande uppgifterna gör naturligtvis att det inte med säkerhet går att
uttala sig om hur den faktiska brottsligheten gestaltat sig. Slutsatsen är att det
begås en mängd cykelstölder men huruvida minskningen är så kraftig som påvisats
i den officiella statistiken är emellertid svårt att säga.

Statistik från Cykel- och Sporthandlarnas Riksförbund visar att försäljningen av
antalet cyklar till den svenska marknaden under åren 1980–2003 låg på en förhål-
landevis konstant hög nivå. År 2003 såldes omkring 500 000 cyklar, vilket innebär
en försäljningsökning med 55 000 cyklar sedan år 1996. Flest antal cyklar såldes i
början av 1980-talet, med den högsta noteringen år 1981 på omkring 530 000
sålda cyklar. Nästa topp i försäljningen var under slutet av 1980-talet och början
av 1990-talet, med den högsta noteringen år 1990 med drygt 500 000 sålda cyklar.
Omkring 50 procent av ökningen under perioden kan hänföras till försäljningen av
mountainbikes.

Figur 1. Antal anmälda cykelstölder, åren 1975–2003.
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Det har bland annat hävdats att det finns ett förhållandevis starkt samband
mellan antalet sålda cyklar och antalet anmälda cykelstölder under tidsperioden
1983–1992 (Ring, 1994). Ring menar att försäljningen av mountainbikes under
perioden 1989–1990 kan vara en bidragande faktor till att antalet anmälda cykel-
stölder ökade under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

Cykelstöld är ett säsongsbetonat brott som ökar under vår- och sommarmåna-
derna och minskar under höst- och vintermånaderna. Under vår- och sommarhalv-
året finns det gott om cyklar på gator och torg, vilket gör att de är mer tillgängliga
för stöldangrepp och begärliga för användning och avyttring.

Regional fördelning
År 2003 polisanmäldes drygt 74 000 cykelstölder i landet. Detta motsvarar 826
brott per 100 000 invånare. Det finns vissa regionala skillnader när det gäller
cykelstölder. Flest cykelstölder per 100 000 invånare anmäldes i Gotlands län.
Västmanland, Skåne och Uppsala är andra län med ett förhållandevis högt antal
anmälda cykelstölder. Tillfälliga befolkningsförändringar kan inverka på
brottslighetens regionala variationer (Dolmén, 1990). Gotlands höga antal anmälda
cykelstölder per 100 000 invånare beror med stor sannolikhet på att det under
sommaren finns många semesterfirare där, vilket gör att antalet anmälda brott
relateras till en förhållandevis liten bofast befolkning. I absoluta tal är cykeltillgrep-
pen i Gotlands län emellertid näst lägst i landet, bara i Jämtlands län är de lägre.
I samtliga län, utom fyra, minskade antalet anmälda cykelstölder mellan åren
2002 och 2003. I Gotlands län och Västmanlands län var minskningen som krafti-
gast. I Gävleborgs län var det ingen förändring och i Södermanlands län och Da-
larnas län var det en ökning på 4 respektive 2 procent.

Tillgången på cyklar har synnerligen stor betydelse för nivån på cykelstölder.
Dessutom är tillgängligheten sannolikt den indikator som starkast förutsäger cykel-
stöld. Det är inte bara tillgången på cyklar som är avgörande utan i länder där det
är vanligt med cykelstölder, beror det troligtvis inte bara på att tillgången utan
också på att efterfrågan på cyklar är stor (BRÅ, 1999, s. 17).

I län där antalet semesterfirare är högt är också ofta antalet cykelstölder högt. I
län där det finns stora universitet, som till exempel Uppsala län och Skåne län, är
brottsnivån också förhållandevis hög. Det är troligt att det finns en stor tillgång
och efterfrågan på cyklar i dessa län och att det skulle kunna förklara den höga
brottsnivån. I en tidigare studie av cykelstölder på kommunnivå (Svensson, 1998)
framkom att cykelstölderna är flest i Uppsala kommun, Lunds kommun och Öre-
bro kommun.

I två svenska undersökningar har man funnit skillnader i brottsfrekvens vad
gäller cykelstöld mellan olika bostadsområden i Stockholm. I en undersökning av
självrapporterad brottslighet påvisades att ungdomar, som går i ytterförortsskolor
i något högre utsträckning begår cykelstölder än ungdomar som går i innerstads-
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skolor (Ring, 1994). Cykelstölderna är dock starkt koncentrerade till Stockholms
stadskärna och mindre koncentrerade till förorterna och de är vanligare i områden
med flerfamiljshus än i villaområden (Poom, 1994).

Uppklaring
Uppklaringsprocenten för cykelstölder är mycket låg. Endast några få procent av
de cykelstölder som anmäls klaras upp. Det innebär att endast en mycket liten
andel av dem som faktiskt begår brotten, upptäcks och kommer med i statistiken.
År 2003 klarade polisen upp 1 198 cykelstölder, vilket endast är 2 procent av
samtliga anmälda cykelstölder. Av dessa klarades drygt hälften eller 734 brott upp
genom personuppklarande beslut.

Mellan åren 1975 och 2003 låg uppklaringsprocenten på en konstant låg nivå,
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Figur 2. Antal anmälda cykelstölder per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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mellan 1 och 3 procent. Uppklaringen är låg därför att cykelstöld är ett brott som
har en förhållandevis låg prioritet. Det är dessutom ett brott där gärningsmännen
vanligtvis är okända eftersom de ofta saknar relation till brottsoffren (BRÅ, 2002).

Misstänkta
Det är svårt att dra slutsatser om gärningsmännen med tanke på att uppklarings-
procenten endast är 2 procent. Statistiken ger därmed en osäker bild av gärnings-
männen. År 2003 misstänktes 670 personer för cykelstöld, av vilka majoriteten (90
procent) var män.

Enligt såväl svenska som internationella uppgifter finns det ett antal olika
gärningsmannagrupper för cykelstöld (Ahlberg och Knutsson, 1987; Bryan-Brown
och Savill, 1997). En grupp är de som begår cykelstöld för finansiell vinning.
Denna grupp inkluderar såväl professionella tjuvar som missbrukare, vilka anses
vara ansvariga för den större delen av cykelstölderna. En annan grupp är de som
stjäl en cykel för en tillfällig cykeltur. Denna grupp anses svara för endast en liten

Tabell 1. Antal anmälda cykelstölder länsvis år 2003 i absoluta tal och per 100 000
invånare (medelbefolkningen) samt förändring (i procent) jämfört med år 2002.

Län Anmälda brott Förändring jämfört med
Antal Per 100 000 år 2002 i procent

invånare

1. Gotland (5) 871 1 516 –17
2. Västmanland (3) 3 198 1 232 –17
3. Skåne (2) 13 756 1 187 –5
4. Uppsala (11) 3 483 1 163 0
5. Östergötland (8) 4 734 1 143 –8
6. Örebro (4) 3 101 1 133 –13
7. Kronoberg (10) 1 809 1 021 –4
8. Halland (9) 2 722 972 –10
9. Kalmar (15) 2 262 964 –13
10. Södermanland (6) 2 375 915 4
11. Gävleborg (13) 2 501 903 0
12. Västerbotten (21) 2 235 874 –6
13. Värmland (18) 2 061 754 –1
14. Jönköping (19) 2 439 743 –3
15. Dalarna (12) 2 040 738 2
16. Blekinge (16) 1 023 683 –10
17. Västra Götaland (7) 10 346 682 –9
18. Norrbotten (17) 1 538 607 –11
19. Stockholm (1) 10 054 542 –2
20. Jämtland (20) 661 517 –2
21. Västernorrland (14) 994 407 –14

Hela landet 74 203 826 –6

Notera. Siffrorna inom parentes anger länens rangordning då samtliga anmälda brott jämförs.
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andel av cykelstölderna. Den tredje gruppen är de som stjäl cyklar för personligt
bruk. När det gäller cykelstölder finns det således inslag av både tillfällesbrottslighet
och verksamhet i mer organiserade former.

Det finns en viss skillnad mellan yngre och äldre vad gäller syftet med att begå
en cykelstöld. Yngre stjäl oftare än äldre cyklar för en tillfällig cykeltur, medan
äldre däremot stjäl cyklar för att sälja dem och tjäna pengar. Liknande mönster
gäller för både motorcykelstölder och bilstölder (Mayhew, 1991).

I en svensk undersökning bland skolungdomar fann man att flertalet av cykel-
stölderna ägde rum i närheten av gärningsmännens hem och i närheten av kamra-
ters hem (Ring, 1994). Olåsta cyklar stals för att användas tillfälligt, låsta cyklar
däremot stals för att man skulle ta delar från dem.

Offer
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen omfattande offerundersökningar,
där de tillfrågade får uppge om de utsatts för stöld eller skadegörelse av cykel,
moped, mc eller delar av dessa. Någon separat indelning av utsattheten för cykel-
stölder görs dock inte. 19 procent av dem som utsatts för stöld eller skadegörelse av
cykel etc. var 16–24 år, 13 procent var 35–44 år och 1 procent var pensionärer.
Pojkar 16–24 år var något mer utsatta än flickor (SCB, 1995).

I den tidigare nämnda skolundersökningen uppgav omkring 20 procent av poj-
karna och omkring 14 procent av flickorna att de utsatts för cykelstöld. Det kan
inte påvisas några skillnader över tid (BRÅ, 2003). År 1996 genomförde BRÅ i
samarbete med Kommittén för brottsförebyggande arbete (KBA) en opinionsunder-
sökning bland allmänheten om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Cykel-
stöld var det brott som människor såg som det största problemet i det egna bostads-
området. Det anses vara ett större problem i stora städer som Stockholm, Göteborg
och Malmö (Ahlberg och Håkansson, 1997).

I en internationell brottsofferundersökning år 2000 redovsas att Sverige tillsam-
mans med Holland hade den högsta andelen personer som uppgett att de blivit
utsatta för cykelstöld, 7,2 respektive 7,0 procent (van Kesteren m.fl., 2000). Spa-
nien uppvisade den lägsta andelen (0,4 procent). Därefter följde Portugal, Nord-
irland och Frankrike, som alla låg på 3,2 procent. Liknande undersökningar ge-
nomfördes åren 1992 och 1996. Mönstret tenderar att vara detsamma, det vill säga
de länder som har hög andel personer som uppgett att de blivit utsatta för cykel-
stöld år 1999 har en hög anden även år 1996.

Internationell forskning visar att de personer som återkommande utsätts för cykel-
stöld ofta kompenserar detta genom att själva stjäla cyklar eller köpa stulna cyklar
för att ersätta den stulna cykeln (Bryan-Brown och Savill, 1997, van Kesteren m.fl.,
2000). Närmare två tredjedelar av dem som utsatts för cykeltillgrepp i Sverige
hade bestulits på cykeln vid sina hem, omkring 30 procent hade blivit bestulna på
cykeln i city (van Kesteren m.fl., 2000). Vidare framkommer att cykelstöld inte
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anses vara någon allvarlig händelse. Detta gäller såväl i Sverige som i andra
länder som deltagit i den tidigare nämnda offerundersökningen (van Kesteren m.fl.,
2000).

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
I den tidigare nämnda opinionsundersökningen som genomfördes av BRÅ och SCB
uppgav 18 procent att cykelstölder var ett stort problem i det egna bostadsområdet.
Av dessa föreslog majoriteten säkrare förvaringslokaler och säkrare cykelställ för
att minska problemet (Ahlberg och Håkansson, 1997).

I BRÅ-rapporten ”Brottsförebyggande åtgärder i praktiken” resoneras kring olika
tänkbara förebyggande åtgärder för att motverka cykelstölder. De förslag som tas
upp är bland annat effektivare cykelställ så att man kan låsa fast cykeln i ramen.
En annan åtgärd som diskuteras är vikten av att öka den informella sociala kon-
trollen, det vill säga att man försöker tänka på var man placerar till exempel
cykelparkeringar. Ett exempel som diskuteras är bevakade cykelparkeringar och
cykelparkeringar som är mer synliga för allmänheten (BRÅ, 2000).

I Linköpings kommun har projektet ”Aktion mot cykelstölder och koll på hoj”
genomförts med syftet att minska cykelstölderna genom bland annat bevakade
cykelparkeringar (Rikspolisstyrelsen, 1995). Tre platser i Linköping valdes ut för
bevakning: centralstationen, stadskärnan och universitetssjukhuset. Olika typer av
åtgärder sattes in för att öka bevakningen vid dessa platser och enligt Rikspolis-
styrelsen blev inga cyklar stulna där under den tid som projektet verkade. Någon
vetenskapligt genomförd utvärdering genomfördes dock inte.

I den internationella litteraturen diskuteras vikten av att använda bevakade
cykelparkeringar. En annan åtgärd är att informera om hur viktigt det är att låsa
sin cykel. Registrering av cyklar är en annan förebyggande åtgärd som diskuterats
(Bryan-Brown och Savill, 1997).

Viktigt är också att försöka identifiera miljöer med ökad risk för cykelstöld.
Utifrån en kartläggning av dessa riskområden kan man styra resurser till områden
där de verkligen behövs.
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Sammanfattning
Under år 2003 polisanmäldes drygt 59 000 bedrägerier, vilket är hela 60 procent
fler än året innan. En betydande del av denna ökning beror på en ökning av antalet
anmälda fall av så kallade bluffakturor. Under åren 1997 till och med 2002 var
däremot antalet anmälda bedrägeribrott relativt konstant med cirka 45 000 brott
per år. Ungefär en tiondel av anmälda bedrägerier år 2003 var bedrägerier med
hjälp av kontokort, cirka 0,5 procent var checkbedrägerier och cirka 6 procent var
snyltningsbrott, till exempel enklare bedrägerier där gärningsmannen åker buss
utan att betala eller smiter från en restaurangnota. Sedan slutet av 1980-talet har
antalet polisanmälda bedrägerier minskat markant, från cirka 100 000 år 1990 till
50 000 år 2000. I stort sett alla former av bedrägerier har minskat under denna
tidsperiod. Den dolda brottsligheten är förmodligen mycket stor även om det inte
finns någon tillförlitlig information om den faktiska brottslighetens omfattning.

Bedrägerier har en förhållandevis hög uppklaring. Det hänger samman med att
brott och gärningsmän i stor utsträckning identifieras vid samma tillfälle. Andelen
uppklarade brott minskade dock under de senaste åren och år 2003 klarades drygt
hälften, 58 procent, av alla anmälda bedrägerier upp. Drygt en tredjedel av de
uppklarade brotten klarades upp genom att en misstänkt person kunde knytas till
brottet, så kallad personuppklaring. Personer som lagförs för bedrägerier är i stor
utsträckning kända av polisen sedan tidigare. Av de sammanlagt 2 800 personer
som lagfördes för bedrägeri under år 2003 var 63 procent lagförda för något annat
brott under den senaste tioårsperioden.

Inledning
Med bedrägeribrott avses brott som inryms under rubriken bedrägeri och annan
oredlighet enligt kap. 9 brottsbalken. Här ingår såväl fullbordade brott som försök
och förberedelse till brott. Kapitlet innehåller tre huvudgrupper av brott, varav en
är bedrägeri där gärningsmannen vilseleder någon för egen vinning. En enkel form
av bedrägeri är snyltningsbrott, till exempel när någon åker buss utan att betala
eller smiter från en restaurangnota.

Bedrägeri
AV LARS DOLMÉN
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En annan huvudgrupp är utpressning och ocker där gärningen består av någon
form av tvingande och inte som vid bedrägeri, enbart vilseledande. Tvånget kan
beskrivas på samma sätt som olaga hot och kan under vissa omständigheter även
likna rån. Det senare förutsätter att hotet uppfattats som allvarligt, så kallad träng-
ande fara (se Beckman m.fl.,1987). Ocker är likaså en brottsform olik bedrägeri
genom att gärningsmannen utnyttjar någon form av ”psykiskt medel” för att vinna
fördel.

Häleri och häleriförseelse är en tredje huvudgrupp som skiljer sig från bedrägeri
genom att brottet bara kan utföras efter det att ett annat brott skett, till exempel en
stöld.

Dold brottslighet
Bedrägeri är en brottskategori med en betydande dold brottslighet. Det finns anled-
ning att misstänka att endast en mindre del av brottsligheten upptäcks och anmäls
till polisen. Den dolda brottsligheten innehåller både oupptäckta brott och brott
som upptäcks men inte anmäls. De senare påverkas med stor säkerhet av värdet på
förlusten, medan det förra kan handla om brott som inte identifieras över huvud
taget. Bedrägeri brukar betraktas som ett så kallat spanings- och ingripandebrott,
det vill säga en betydande del av den anmälda brottsligheten kommer till polisens
kännedom genom olika kontrollåtgärder. Det troliga är att företags, bankers och
försäkringsbolags regler och praxis påverkar graden av kontroll och deras intresse
av att anmäla upptäckta brott – och därmed antalet registrerade brott. Uppskatt-
ningar av den dolda brottslighetens omfattning och värde visar inte sällan att be-
drägerierna kan vara omfattande men uppgifterna baseras ofta på osäkra uppskatt-
ningar. Omfattningen av privatpersoners utsatthet för bedrägeri är okänd. Till-
gängliga brottsofferundersökningar ger inte någon information om storleken på
denna brottslighet.

Försäkringsbedrägeriernas omfattning kan skattas utifrån antaganden om ett
förhållande mellan anmälda brott och skadeanmälningar, det vill säga att en viss
del av alla skadeanmälningar är brott. Kontokortsbedrägeriernas omfattning kan
uppskattas på ett liknande sätt utifrån information från kontokortsföretag och
bankers transaktionsvolymer. Omfattningen av bedrägerier riktade mot företag,
till exempel annonsbedrägerier eller falska fakturor, har uppskattats av
företagarnas intresseorganisation. Oavsett vilket av dessa fenomen man diskute-
rar, grundar sig uppfattningen på mer eller mindre goda skattningar. Det ger inte
underlag för tillförlitliga analyser av den verkliga brottslighetens omfattning el-
ler struktur.
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Brottsstruktur
Statistiken över den polisanmälda bedrägeribrottsligheten är svår att beskriva, bland
annat på grund av de mycket breda brottstyper som redovisas. De kan innehålla en
mängd olika händelser. Dessutom utgör kategorin övriga brott en mycket stor del
av den sammanlagda brottsligheten, 70 procent. Figur 1 visar även att bedrägeri
med hjälp av kontokort med mera utgör 9 procent av bedrägerierna och att bedrä-
gerier mot försäkringsbolag endast utgör 2 procent av den polisanmälda bedrägeri-
brottsligheten. Snyltningsbrott utgör 5 procent av de anmälda bedrägerierna och
omfattar framför allt mindre allvarliga bedrägerier mot hotell, restaurang, buss
och taxi. Utpressning och ocker utgör en mycket liten andel av brottsligheten, år
2003 endast 1 procent av bedrägerierna. Häleri är en mer frekvent brottsform och
utgör 7 procent av samtliga polisanmälda brott mot brottsbalkens kapitel 9. Drygt
en tiondel av dessa brott betraktas som att de skett vanemässigt eller i stor omfatt-
ning.

Figur 1. Andel polisanmälda bedrägerier efter brottstyp, år 2003.

Övrigt
70%

Automatmissbruk
5%

Häleri
7%

Snyltningsbrott
5%

Checkbedrägeri
1%

Kontokort
9%

Utpressning, ocker
1%

Försäkrings-
bedrägeri

2%



180

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

Brottsutveckling
Mellan åren 2002 och 2003 ökade antalet anmälda brott med över 50 procent från
drygt 43 000 till nära 66 000 anmälda brott. Övriga bedrägerier ökade med nära
22 000 brott eller 95 procent. Majoriteten av dessa brott rör så kallade bluffaktu-
ror, ett bedrägeribrott som blivit vanligt de senaste åren.

Huvudregeln är att varje preciserat tillfälle som en person eller institution blivit
bedragen räknas som ett brott. Varje värdehandling, till exempel check, faktura
eller postanvisning räknas som ett brott och vid automatmissbruk räknas ett brott
för varje utsatt automat. En konsekvens av detta är att brottsligheten kan variera
från år till år och att man därför inte bör fästa för stor uppmärksamhet vid föränd-
ringar i antalet mellan enskilda år.

Figur 2. Antal polisanmälda bedrägerier, åren 1975–2003.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Figur 2 visar att brottsligheten ökade under senare delen av 1970–talet för att
under 1980-talet ligga på en nära nog konstant nivå. Sedan början av 1990-talet
har brottsligheten minskat successivt med undantag för toppåret 1996. Den höga
brottsnivån detta år beror dock på fyra brottsanmälningar med sammanlagt
24 500 brottshändelser. Även om detta är ett förhållandevis extremt fenomen är det
inte ovanligt, att en brottsanmälan innehåller ett betydande antal bedrägeribrott.
Det kan illustreras med att antalet brott per anmält fall är väsentligt mycket högre
för bedrägerier än för andra brott.

Kontokortsbedrägerierna nådde sin högsta nivå vid mitten av 1980-talet och
minskade mycket tydligt under tiden fram till år 1997. Även om brotten ökade
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något mellan åren 1997 och 2003, från 2 600 till drygt 6 000, var 2003 års nivå
väsentligt lägre än toppåren 1985 och 1986 då 22 000 brott polisanmäldes.

Som tidigare sagts minskade checkbedrägerierna markant vid början av 1970-
talet, bland annat därför att man ändrade reglerna för legitimationstvång. Under
hela 1980-talet ökade emellertid antalet anmälda brott igen, från 6 000 år 1979 till
17 000 toppåret 1988. Därefter minskade brotten lika markant och nådde den
absolut lägsta nivån år 2003 med drygt 300 anmälda brott.

Bedrägerier mot försäkringskassa och försäkringsbolag, snyltningsbrott och hä-
leri har också minskat under de senaste 30 åren och nådde i samtliga fall sin lägsta
nivå vid början av 2000-talet. Den enda formen av brott mot 9 kap. brottsbalken
som utvecklats i motsatt riktning, är utpressning och ocker. Dessa brott har ökat
successivt sedan mitten av 1980-talet. Trots att brotten ökade svagt under större
delen av 1980- och 1990-talen är de förhållandevis ovanliga; år 2003 polisanmäldes
drygt 700 sådana brott.

Det finns anledning att vara försiktig då man tolkar brottsutvecklingen för de
kategoriserade bedrägeribrotten, dels därför att den dolda brottsligheten med all
säkerhet är mycket stor, dels därför att en stor del av bedrägeribrottsligheten be-
tecknas som annat bedrägeri. Det senare kan illustreras av brottsutvecklingen de
senaste åren. Mellan åren 2002 och 2003 ökade den sammanlagda bedrägeri-
brottsligheten med drygt 22 000 brott, eller drygt 50 procent. Många kategorier
minskade med undantag för framför allt övrigt bedrägeri som ökade med 95 pro-
cent, från 23 000 till 45 000 anmälda brott. Det kan inte uteslutas att kategorin
övrigt bedrägeri innehåller brott som skulle kunna klassificeras som andra bedrä-
gerier, till exempel kontokortsbedrägerier.

Förändringar av möjligheterna att begå brott skulle kunna avläsas i utvecklingen
av den anmälda brottsligheten. När checken introducerades som betalningsmedel

Figur 3. Antal polisanmälda bedrägeribrott med hjälp av kontokort, åren 1979–2003 samt antalet polisanmälda
bedrägeribrott med check, åren 1975–2003.
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under 1960–talet ökade de polisanmälda bedrägerierna. När sedan legitimations-
tvånget vid inlösen av checkar infördes år 1971 minskade bedrägerierna markant
(Knutsson och Kühlhorn, 1980). Kontokort blev ett vanligt betalningsmedel mot slu-
tet av 1970-talet och som följd av detta ökade även antalet bedrägerier. Den kraftiga
minskningen av bedrägerier under 1990-talet har däremot ingen uppenbar förkla-
ring, nära nog alla former av bedrägerier minskar. Möjligen kan minskningen bero
på en generellt lägre anmälningsbenägenhet. Det kan inte heller uteslutas att förbätt-
rade kontroller av stulna eller förkomna kontokort och bättre rutiner för att spärra
dessa kort, bidragit till att minska bedrägerierna.

Regional fördelning
Det finns all anledning att vara försiktig med för detaljerade geografiska beskriv-
ningar av dessa brott. Vid enstaka tillfällen kan enskilda brottsanmälningar med

Figur 4. Antal polisanmälda bedrägerier per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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ett stort antal brott påverka den relativa brottsnivån och ge ett län en tillfälligt hög
brottslighet. En sammanställning av den anmälda brottsligheten de senaste tre åren
(2001–2003) visar dock att brottsligheten genomgående är högst i Stockholms län.
Antalet brott per 100 000 invånare är till exempel dubbelt så högt i Stockholms län
som i övriga landet. Rangordningen mellan de andra länen följer däremot inte
något tydligt mönster. Förhållandevis höga brottsnivåer har det under flera år varit
i Östergötlands, Uppsala och i Västra Götalands län. Låga brottsnivåer finns fram-
för allt i delar av norra Sverige. År 2003 polisanmäldes 734 bedrägeribrott per
100 000 invånare i landet. Stockholms län avviker markant från andra län genom
att det under året polisanmäldes motsvarande 1 317 brott per 100 000 invånare. I
Skåne län polisanmäldes 886 brott per 100 000 invånare. Lägst nivå finns i Hal-
lands län, 366 brott per 100 000 invånare, och i Värmlands län med 371 brott per
100 000 invånare. Majoriteten av länen återfinns däremellan med cirka 500 brott
per 100 000 invånare.

Uppklaring
Bedrägerier har i jämförelse med många andra brott en hög uppklaring. Den är
något högre än för den anmälda brottsligheten generellt och betydligt högre än
för många tillgreppsbrott. Uppklaringsnivåerna är dock mycket olika för olika
bedrägerier. Hög uppklaring har till exempel häleribrott där 81 procent av brot-
ten klarades upp år 2003. Bedrägeri med hjälp av kontokort eller automatmissbruk
har en klart mindre andel uppklarade brott. År 2003 klarades 24 procent av
kontokortsbedrägerierna upp. Knappt 70 procent av anmälda checkbedrägerier
redovisas som uppklarade medan 43 procent av bedrägerier mot försäkringskas-
san och 49 procent av brott mot försäkringsbolag klarades upp under år 2003.
Drygt en tredjedel av alla uppklarade bedrägeribrott klarades upp med person-
uppklarande beslut. Detta motsvarar 12 procent av alla polisanmälda bedrägeri-
brott år 2003.

Vissa bedrägerier, som de mot försäkringsbolag och försäkringskassa, kan be-
tecknas som utpräglade spanings- och ingripandebrott, det vill säga de anmäls och
klaras upp i den stund man identifierar ett brott och en misstänkt person. Häleri är
likaså ett brott som knappast anmäls utan att man samtidigt identifierar en miss-
tänkt person. Inslag av seriebrottslighet bidrar också till att många brott klaras
upp. I de fall en anmälan innehåller ett stort antal brott och dessutom en misstänkt
person, blir uppklaringen hög.

Under de senaste åren har det skett en förändring av uppklaringen så till vida att
det i dag är mycket vanligare att man klarar upp bedrägerier direkt på brotts-
anmälan, så kallad teknisk uppklaring. Tidigare var det ungefär lika vanligt att
brottet klarades upp direkt på brottsanmälan som med en misstänkt person (person-
uppklaring) knuten till bedrägeriet. I dag redovisas 64 procent av de uppklarade
bedrägerierna som uppklarade genom beslut på brottsanmälan och återstående 36
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procent med personuppklaring. De vanligaste enskilda formerna av teknisk upp-
klaring1 var att brott inte kunde styrkas eller att gärningen inte betraktades som
brott. Dessa två uppklaringsbeslut stod för knappt en tredjedel av den tekniska
uppklaringen under år 2003.

Såväl den anmälda brottsligheten som brottsuppklaringen är extremt känslig
för variationer i seriebrottslighet och spanings– eller kontrollåtgärder. Det gör att
brottsuppklaringens nivå varierar markant från år till år, vilket till stor del beror
på variationer i den anmälda brottslighetens struktur. Polisanmälda och uppkla-
rade brott utvecklas på nära nog samma sätt under en följd av år. Fram till och
med år 1994 låg dock andelen uppklarade bedrägeribrott kring 70 procent. Under
senare år minskade uppklaringen markant, åren 1997 och 1998 var andelen upp-
klarade brott drygt 50 procent. Under år 2003 klarades 58 procent av de anmälda
brotten upp.

Av figur 5 framgår att såväl antalet anmälda som antalet uppklarade brott
minskade kraftigt under större delen av 1990-talet. Minskningen avstannade dock
under den senare delen av decenniet, med en stabil trend i både anmälda och
uppklarade brott och en tydlig uppgång under början av 2000-talet. Andelen upp-
klarade brott minskade något mer än de anmälda brotten under 1990-talet, det vill
säga uppklaringsprocenten sjönk under de senaste åren, från 73 procent år 1994 till
45 procent år 2000. Under de senaste åren kan en svagt uppåtgående trend i upp-
klaringen konstateras, bland annat till följd av en ökad användning av tekniska
uppklaringsbeslut.

1 Förutom beslut kategoriserat som annat. Knappt 17 000 av sammanlagt 38 000 uppklarade brott var
kategoriserade som annat.

Figur 5. Antal polisanmälda och uppklarade bedrägeribrott, åren 1975–2003.
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Misstänkta
Drygt en tredjedel av de uppklarade bedrägeribrotten år 2003 klarades upp genom
att en misstänkt person kunde knytas till brottet. För majoriteten av dessa åtalades
den misstänkte för brottet. Under år 2003 misstänktes drygt 6 400 personer för
någon form av bedrägeri. Av dem var 1 330 eller 21 procent kvinnor. Eftersom
flera personer kan vara inblandade i mer än ett brott och flera gärningsmän kan
delta i samma brottshändelse var antalet redovisade brottsdeltaganden mer än två
gånger så många, nära 15 000. Personer misstänkta för bedrägeri är i regel något
äldre än brottsmisstänkta personer i allmänhet. Personer som var 20 år eller yngre
utgjorde till exempel 14 procent av dem som misstänktes för bedrägeri år 2003.
Motsvarande andel för personer som misstänktes för brott mot brottsbalken var 20
procent. Högst andel ungdomar återfanns bland dem som misstänktes för utpress-
ning och ocker, 22 procent, och häleri, 19 procent, samt kontokortsbedrägeri res-
pektive automatbedrägeri, 18 procent. Andelen ungdomar som misstänktes för be-
drägeri mot försäkringskassa eller försäkringsbolag var däremot väsentligt lägre
(1 respektive 6 procent av de personer som misstänktes för respektive brottskategori,
år 2003).

Lagförda
Seriebrottsligheten kan även antas påverka bilden av de personer som redovisas
som lagförda för bedrägeribrott. När en person redovisas i statistiken som lagförd
för bedrägeribrott redovisas denne efter huvudbrott. Det innebär att lagföringen
kan innehålla ett okänt antal brott av samma eller annat slag. Dessutom kan man
även anta att påföljdsvalet påverkas av antalet brott i lagföringen.

År 2003 lagfördes drygt 2 800 personer för något bedrägeribrott som huvud-
brott, det vill säga lagförda för något brott mot 9 kap. i brottsbalken. Hälften av
dessa, drygt 1 400, lagfördes för bedrägeri som huvudbrott, drygt 1 100 lagfördes
för häleri och 39 för ocker eller utpressning. Av samtliga dessa lagförda dömdes
knappt 2 300 i domstol, nära 300 fick strafföreläggande och knappt 300 fick åtals-
underlåtelse. Den vanligaste påföljden var dock villkorlig dom (800) följt av fäng-
else (600). Sedan början av 1980-talet, då cirka 10 000 personer lagfördes för
bedrägeribrott, har antalet lagförda personer successivt minskat till 2 800 år 2003.

Personer som lagförs för bedrägerier är ofta personer med en tidigare registre-
rad brottsbelastning. Av de 2 800 personer som lagfördes för bedrägeri under år
2003 var 63 procent lagförda för ett eller flera andra brott någon gång de senaste
tio åren. Personer som lagförs för bedrägeri tillhör därigenom en kategori gärnings-
män som ofta är brottsbelastade sedan tidigare, det vill säga har påbörjat en krimi-
nell karriär. En aspekt på en kriminell karriär är i vilken utsträckning en enskild
gärningsman begår brott av olika slag eller om han väljer samma typ av brott, så
kallad specialisering (Andersson, 1995). En grundläggande distinktion finns alltså
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mellan dem som begår enstaka brott och dem som registrerats för brott vid uppre-
pade tillfällen. Generellt gäller att den senare gruppen står för en betydande del av
brottsligheten trots att de till antalet inte är så många. Man har till exempel visat
att motsvarande 6 procent av gärningsmännen står för drygt 50 procent av brotts-
ligheten (BRÅ, 2000)2 och att bedrägerier till stor del begås av gruppen så kallade
kroniska brottslingar; 56 procent av bedrägerierna begås av denna grupp. Samti-
digt är bedrägerier inte de vanligaste brotten för denna grupp utan finns i lika stor
utsträckning i andra gärningsmannagrupper (BRÅ, 2000, s. 33).3 Materialet visar
att personer som lagförs för bedrägeri inte tillhör de mest specialiserade utan finns
nära genomsnittet för andelen som över huvud taget återfaller i brott. Mycket talar
därför för att bedrägeri i allmänhet ingår i en kriminell livsstil och eventuell spe-
cialisering samtidigt följer graden av generell brottsbelastning. Det utesluter inte
att det kan finnas undergrupper där specialisering utgör ett betydelsefullt inslag i
brottsligheten. Den höga andelen seriebrottslighet indikerar att så kan vara fallet.
Mycket talar till exempel för att vissa former av bedrägeri utförs av en liten grupp
specialiserade individer. Det gäller bedrägerier med hjälp av bluffakturor, företags-
kataloger eller vissa Internetbaserade bedrägerier.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Eftersom bedrägeri till stor del kan betraktas som ett spanings- eller ingripande-
brott, borde brottsutvecklingen kunna påverkas av kontrollåtgärder. Åtgärderna
mot checkbedrägerierna vid början av 1970-talet visar att det finns möjlighet att
påverka utvecklingen (Knutsson och Kühlhorn, 1980). En undersökning av bilägare,
utsatta för biltillgrepp eller stöld ur motorfordon, visar att tydliga regler för besikt-
ning efter skadeanmälan har minskat antalet försäkringsbedrägerier. De minskade
till följd av att försäkringstagare i mindre omfattning överdrev antalet stulna ob-
jekt och värdet av dessa (Ahlberg och Abrahamsson, 1994).

En mängd olika former av bedrägerier har från tid till annan uppmärksammats
av massmedierna. Under senare tid har till exempel bedrägerier med annonser rönt
viss uppmärksamhet liksom tidigare de så kallade Nigeriabreven. En annan
bedrägeriform, som tilldrar sig stort intresse, är bidragsfusk och andra oegentlighe-
ter inom EU. Detta inkluderar dock inte enbart bedrägerier utan även många andra
former av ekonomiska oegentligheter. Majoriteten av dessa antas ske framför allt
inom ramen för företagsamhet (Edling, 1998).

2 Denna gränsdragning innebär att kroniker motsvarar de som lagförts nio eller fler gånger.
3 Engångsbrottslingar, tillfällesbrottslingar, återfallsbrottslingar och kroniska brottslingar (BRÅ, 2000 s. 18).
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Persson och Svanberg (1998) diskuterar försäkringsbedrägeriernas mer gene-
rella omfattning och möjliga åtgärder. De menar att polisen bör rikta större in-
tresse mot vanekriminella som antas stå för en betydande del även av bedrägerier.
De diskuterar även behovet av ett för försäkringsbolagen gemensamt skaderegister
där försäkringstagare kan följas mellan olika bolag. Eftersom försäkringsbolagen
själva kan utreda och i vissa fall åtgärda ärenden skulle försäkringsbedrägerierna
kunna minska om den egna utredningskompetensen ökade. De menar vidare att
man behöver se över regelverk och öka försäkringsbolagens möjligheter att vägra
teckna försäkring vid tveksamma fall. Detta förutsätter dock att bolagen förbättrar
sina riskbedömningar. Avslutningsvis anser Persson och Svanberg att såväl polis
som försäkringsbolag måste höja kontrollnivån av egen kraft och genom samar-
bete. Detta har till exempel skett vad gäller felaktiga utbetalningar av försäkrings-
ersättning och bidrag inom socialförsäkringssystemet. Förbättrade kontroller och
samarbete har resulterat i fler upptäckta brott och lägre kostnader (RFV, 1999).

Andra brottsformer som ofta diskuteras är kontokortsbedrägerier eller bedrägeri
med hjälp av annans konto. Olika former av kontokortsbedrägerier eller missbruk
av kontokortsnummer kan globalt värderas till cirka 10 miljarder kronor och kan
antas öka i takt med att antalet transaktioner ökar (Odebrant, 1999). Kontokortens
låga säkerhetsnivå har gjort att branschen försöker utveckla ett säkrare kontokort
där magnetremsan ersätts med krypterad information i ett inbyggt mikrochip.
Huruvida detta löser problemet återstår att se. Det kommer att ta lång tid att
implementera systemet fullt ut. Erfarenheter från Frankrike, där ett sådant system
används i stor skala, visar dock att effekterna är lovande. I januari år 2006 ska
chipkortsavläsning vara möjlig i Sverige (Werner, 2004).

Ett exempel på en brottsform som rönt stor uppmärksamhet de senaste åren är
så kallat annonsskojeri och bedrägeri med hjälp av bluffakturor (se t.ex. Magnus-
son och Sigbladh, 2001; Malmlund och Voltair, 2003). Brottet består i att man
marknadsför en produkt utan värde genom erbjudanden som ser ut som
orderbekräftelser etc. men hanteras som fakturor. Kännetecknande för dessa brott
är att de är en form av organiserat bedrägeri som sker i gränslandet mellan det
lagliga och det olagliga. Gärningsmännen agerar genom företagsliknande former
och brotten riktar sig i första hand mot företag även om privatpersoner och fören-
ingar också drabbats under senare år. Intresseorganisationen Svensk Handel upp-
skattar att brottsligheten årligen omsätter 1,6 miljarder kronor, och att ett tjugotal
bedragare ligger bakom merparten av verksamheten (Malmlund och Voltair, 2003).
Samtidigt som brottet ökat till dessa nivåer, har man arbetat för att informera om
brottsligheten och därtill agerat för att reducera den. Genom den så kallade varnings-
listan4 publicerar Svensk Handel en kontinuerligt uppdaterad förteckning över fö-
retag som står bakom brottsligheten. På organisationens webbplats finns även in-

4 Varningslistan är en förteckning över kända företag/ företagsnamn där aktörerna ägnar sig åt annonsskojeri och
bluffakturor. På hemsidan finns även information om åtgärder om man drabbats av brott. Listan publicerades
tidigare av Svenskt Näringsliv men administreras nu av Svensk Handel (www.svenskhandel.se).
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formation om åtgärder för att identifiera och förebygga brott samt vad man bör
göra om man ändå drabbas. Dessutom har man agerat för att minska bedragarnas
möjligheter att hantera inbetalningarna. Genom samarbete med banker har man
kunnat stänga bankgiron för kända företag, och därmed avsevärt försvårat genom-
förandet av brotten. Man uppskattar att 90 procent av bluffakturorna försvunnit
tack vare dessa åtgärder (Werner, 2004).



189

Bedrägeri

Referenser
Ahlberg, J. och Abrahamsson, K. (1994). Nya anmälningsrutiner vid bilbrott. BRÅ-

PM 1994:1. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Andersson, J. (1995). Återfall i brott. Bilaga 12. I: Ett reformerat straffsystem.

Betänkande av Straffrättskommittén. SOU 1995:91. Statens offentliga utredningar.
Stockholm: Fritzes.

Beckman, N. m.fl. (1987). Kommentarer till brottsbalken, del 1. Brotten mot per-
son och förmögenhetsbrotten m.m. Stockholm: Norstedts förlag.

BRÅ (2000). Strategiska brott. Vilka brott förutsäger en fortsatt brottskarriär? BRÅ-
rapport 2000:3. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes.

Edling, M. (1998). EU:s bidragssystem inbjuder till fusk. Apropå 4: 13–14. Stock-
holm: Brottsförebyggande rådet.

Knutsson, J. och Kühlhorn, E. (1980). När checkbedrägerierna försvann. Rapport
1980:4. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Magnusson, D. och Sigbladh, R. (2001). Ekonomisk brottslighet, så skyddar du dig
och din verksamhet. Björn Lundén Information AB.

Malmlund, D. och Voltaire, F. (2003). Brott och bedrägerier mot handeln. Rapport
från Svensk Handel, 2003.

Odebrant, P. (1999). Bankerna förlorar 63 kronor i sekunden. Aktuell Säkerhet
nr 4.

Olsson, M. red. (1998). Konsten att läsa statistik om brott och brottslingar. Stock-
holm: Brottsförebyggande rådet. Fritzes.

Persson, L. och Svanberg, K. (1998). Försäkringsbedrägerier, en kriminologisk kart-
läggning. Sveriges Försäkringsförbund.

RFV (1999). RFV. SE, tidningen om socialförsäkring. Nr 3 s. 8–9. Riksförsäkrings-
verket.

Werner, B. (2004). Säkerhet i handeln. s. 12–13, SOS, Skydd och säkerhet nr 4.



 



191

Skadegörelse

Sammanfattning
Antalet polisanmälda skadegörelsebrott har ökat kraftigt under de senaste decen-
nierna. År 2003 polisanmäldes närmare tre gånger så många skadegörelsebrott
som år 1975. Denna utveckling skiljer sig markant från trenden när det gäller det
totala antalet anmälda brott som under samma tid har ökat med 63 procent. Under
senare år har den polisanmälda skadegörelsen ökat ännu snabbare än tidigare,
mellan åren 2001 och 2003 har ökningen varit 12 procent. Detta beror främst på
att antalet anmälda klotterbrott och anmälningarna om skadegörelse mot stat,
kommun och/eller landsting har ökat kraftigt. Av dem som misstänks för skadegö-
relse är cirka en fjärdedel mellan 15 och 17 år. Denna andel har inte förändrats
nämnvärt under det senaste decenniet.

Inledning
I 12 kap. brottsbalken delas skadegörelsebrotten upp i tre olika grupper utifrån brottets
grad av grovhet: åverkan, skadegörelse och grov skadegörelse. Den lindrigaste formen
av skadegörelse, åverkan, bestraffas med böter. Lagtexten om skadegörelse, som är det
vanligast förekommande brottet i anmälningsstatistiken, skärptes den 1 januari år 2004
då det maximala fängelsestraffet höjdes från sex månader till ett år. Den nya lydelsen
är: ”Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt
därtill, döms för skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år.” Grov skadegö-
relse, slutligen, beskrivs enligt följande: ”Vid bedömande huruvida brottet är grovt
skall särskilt beaktas, om av gärningen kommit synnerlig fara för någons liv eller
hälsa eller skadan drabbat sak av stor kulturell eller ekonomisk betydelse eller om
skadan eljest är synnerligen kännbar.” Straffet för grov skadegörelse är fängelse i högst
fyra år. Utöver dessa tre grupper av skadegörelse finns ytterligare en kategorisering,
tagande av olovlig väg, som dock inte behandlas i detta kapitel.

När det gäller brottsstatistiken (anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta
personer) görs en annan kategorisering. Av de olika kategorier som redovisas är
det enbart klotter som särskiljs tydligt. I den övriga statistiken redovisar polisen
skadegörelsebrotten utifrån en kombination av vilken sorts skadegörelse det hand-
lar om, vem som har drabbats av brottet och vilket föremål som har blivit utsatt.
Detta innebär problem när det gäller att kategorisera brotten.

Skadegörelse
AV SOLVEIG HOLLARI
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Dold brottslighet
När det gäller statistiken över polisanmälda brott är skadegörelse en brottstyp som
karaktäriseras av ett mycket stort mörkertal. Gärningsmannen är ofta okänd och
majoriteten av brotten klaras aldrig upp. Dessa faktorer kan minska benägenheten
hos de drabbade att polisanmäla brott. Benägenheten att polisanmäla brott är san-
nolikt större för skador av stort än av litet ekonomiskt värde. Den bör också vara
större för skador som täcks av försäkring och där kostnaden för skadan överstiger
självrisken, än för skador som inte täcks av försäkring eller där kostnaden för
skadan understiger självrisken. Slutligen tycks anmälningsbenägenheten vara större
för skador som riktas mot privatpersoner eller små företag än för skador som gäller
statens, kommuners, landstings och stora företags egendom.

Mörkertalet kan också påverkas av yttre faktorer. En allmän debatt om exem-
pelvis klotter kan resultera i en ökad uppmärksamhet som i sin tur leder till att fler
brott polisanmäls, även om den faktiska brottsnivån är densamma som tidigare.
Det är därför svårt att, utifrån antal polisanmälda brott, göra säkra bedömningar
om den faktiska utvecklingen när det gäller skadegörelsebrott.

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) drabbades 5 procent av alla hushåll under
åren 2000 och 2001 av någon form av skadegörelse. Siffran anger de fall där
skadegörelse var ett enskilt brott och alltså inte utfördes i samband med stöld.
Denna andel har ökat marginellt sedan början av 1990-talet (SCB, 2004).

Brottsstruktur
I brottsstatistiken redovisas, som tidigare framgått, inte skadegörelsebrotten efter
lagtextens brottsrubriceringar. De delas i stället in i följande underkategorier:

Skadegörelse på motorfordon, inte genom brand

Skadegörelse på motorfordon innebär oftast krossade strålkastare, tillbucklade tak
och dörrar eller sönderskurna däck. Sådan skadegörelse som hänger samman med
försök till tillgrepp, rubriceras dock inte som skadegörelse.

Skadegörelse genom brand

De bränder som anmäls som skadegörelse utgörs av anlagda bränder där egendom
har förstörts eller riskerat att förstöras, dock utan att människor har blivit skadade
eller riskerat att skadas.
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Skadegörelse mot stat, kommun och landsting (ej klotter)

Här återfinns polisanmäld skadegörelse mot skolor, barnstugor, sjukhus och lik-
nande. Skadegörelse mot statliga eller kommunala bolag ingår däremot inte i denna
kategori.

Klotter

Från och med år 1996 redovisas klotter som en egen kategori i brottsstatistiken. Dess-
förinnan återfanns det polisanmälda klottret under kategorin annan skadegörelse. Med
klotter menas all skrift och alla målningar som görs utan tillstånd av den som äger
objektet. I denna kategori ingår allt klotter, oavsett om det rör sig om klotter på privat
egendom eller på sådan egendom som tillhör stat, kommun eller landsting.

Annan skadegörelse (ej klotter)

I denna kategori ingår den skadegörelse som inte ryms inom de kategorier som
redogjorts för ovan. Skadegörelse mot motorfordon, genom brand eller klotter eller
mot stat, kommun eller landsting räknas alltså inte in i denna kategori. Däremot
ingår de flesta andra former av skadegörelse som är riktad mot privatpersoners
egendom, statliga och kommunala bolag samt butiker, nöjesställen och liknande.

De vanligaste skadegörelsebrotten är klotter och skadegörelse mot motorfor-
don, som tillsammans utgör närmare 60 procent av de polisanmälda brotten. Ska-

Figur 1. Andel polisanmälda skadegörelsebrott efter kategori, år 2003.
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degörelse mot stat, kommun och landsting utgör en dryg tiondel av de polisanmälda
skadegörelsebrotten. Skadegörelse genom brand står däremot endast för en mycket
liten andel av de totala polisanmälningarna. I gruppen annan skadegörelse, där en
dryg fjärdedel av de polisanmälda brotten ryms, återfinns alla de anmälningar
som inte kunnat kategoriseras inom någon av de andra grupperna.

Brottsutveckling
År 2003 polisanmäldes 151 233 skadegörelsebrott i Sverige. Detta innebär en ök-
ning med 12 procent sedan år 2001 och med 22 procent sedan år 2000. De senaste
tre åren utgör en fortsättning på en långvarig utveckling där antalet polisanmälda
skadegörelsebrott har ökat. Sedan år 1975 har antalet polisanmälda skadegörelse-
brott per 100 000 av medelfolkmängden mer än fördubblats. Denna ökning har
varit kraftigare än ökningen av polisanmälda brott i allmänhet. År 1975 utgjorde
skadegörelse 7 procent av de totala polisanmälda brotten, år 2003 var motsva-
rande siffra 12 procent. Om denna ökning beror på att antalet begångna
skadegörelsebrott faktiskt har ökat, eller på att benägenheten att anmäla brott har
ökat, går inte att fastslå. Enligt SCB har dock privatpersoners benägenhet att an-
mäla skadegörelsebrott ökat något under den senaste tioårsperioden (SCB, 2004).

Figur 2. Antal polisanmälda skadegörelsebrott, åren 1975–2003.
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Den snabba ökningen mellan år 2001 och år 2003 utgörs framför allt av en
ökning av antal polisanmälda klotterbrott (24 procent) och ökning av polisanmäld
skadegörelse mot stat, kommun och/eller landsting (28 procent).

När det gäller de polisanmälda klotterbrotten förändrades polisens redovisnings-
rutiner år 1996. Vid denna tidpunkt började klotter att redovisas som en egen
kategori i stället för att som tidigare ingå i annan skadegörelse. Förändringen
resulterade i att antalet polisanmälda klotterbrott tycktes öka dramatiskt under
perioden 1996 till 2003, samtidigt som antalet polisanmälningar av annan skade-
görelse minskade marginellt. En rättvisare bild uppstår dock om antalet polis-
anmälningar för klotter och annan skadegörelse läggs ihop. Med en sådan sam-
manräkning uppgår ökningen till 45 procent mellan åren 1996 och 2003.

Att klottret tycks ha ökat framgår också av den kartläggning av klotter-
förebyggande åtgärder som BRÅ genomförde under år 2003. Representanter för 82
av landets kommuner och för 16 av stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö
menade att klottret hade ökat i stor eller ganska stor utsträckning. I de flesta fall
redovisades dock klotteromfattningen som oförändrad under de senaste tio åren.
Representanter för 31 kommuner och 6 stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö
uppgav att klottret hade minskat (BRÅ, 2003).

I de övriga grupperna av skadegörelsebrott har endast marginella förändringar

Tabell 1. Procentuell förändring av polisanmält klotter, annan skadegörelse samt klotter
och annan skadegörelse tillsammans mellan åren 1996 och 2003.

 Förändring mellan åren
 1996 och 2003

Klotter 194 %
Annan skadegörelse –10 %
Klotter och annan skadegörelse tillsammans 45 %

Tabell 2. Antal polisanmälda skadegörelsebrott efter typ av brott, åren 1996–2003.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

På motorfordon
(inte genom
brand) 31 932 34 747 35 585 37 686 41 418 41 878 42 494 43 041
Genom brand
(även på
motorfordon) 3 890 4 038 3 751 4 261 4 406 4 285 4 359 4 312
Klotter 15867 22831 28281 20 774 24 759 37 441 42 904 46 608
Mot stat, kom-
mun, landsting
(ej klotter) 14 951 14 435 13 598 12 677 14 135 14 580 14 724 18 608
Annan
skadegörelse
(ej klotter) 42 786 40 358 39 301 37256 38 801 36 606 35 860 38 635

Totalt 109481 116454 120558 112 689 123 560 134 824 140 371 151 233
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skett sedan år 1996. Skadegörelse mot motorfordon men inte genom brand har
ökat med 4 procent och skadegörelse genom brand har under samma tid minskat
med 2 procent.

I självdeklarationsundersökningar framgår att andelen ungdomar som säger
sig ha deltagit i vandalism respektive klotter har minskat från cirka en tredjedel
år 1995 till en fjärdedel år 1999. Resultaten redovisas i en annan serie undersök-
ningar där niondeklassare får svara på frågor som bland annat rör den egna
brottsligheten (BRÅ, 2000).

Regional fördelning
I genomsnitt polisanmäls 1 684 skadegörelsebrott per 100 000 invånare i Sverige,
men skadegörelsebrottsligheten är ojämnt fördelad över landet. Flest brott anmäls
i Stockholms och Gotlands län där 2 916 respektive 2 151 skadegörelsebrott per

Figur 3. Antal polisanmälda skadegörelsebrott per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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100 000 invånare polisanmäldes under år 2003. Även Västmanlands och Krono-
bergs län har en anmälningsfrekvens över genomsnittet i relation till antal invå-
nare. Resten av länen i Sverige ligger under genomsnittet när det gäller antal polis-
anmälda skadegörelsebrott per 100 000 invånare. Västerbotten är det enda län där
färre än 1 000 skadegörelsebrott per 100 000 invånare anmäls.

Förändringen av antalet polisanmälda skadegörelsebrott har under de senaste
åren fördelat sig olika mellan Sveriges län. Ökningen är således inte lika stor
överallt utan varierar kraftigt mellan olika områden. Den största ökningen står
Gotlands och Blekinge län för, där antalet polisanmälda skadegörelsebrott per
100 000 invånare har ökat med mindre än en tredjedel mellan åren 2001 och 2003.
Därefter kommer, i fallande ordning, Västernorrlands, Värmlands och Sörmlands
län. I Östergötlands, Stockholms, Kalmar och Örebro län har ökningen varit runt
en femtedel mellan åren 2001 och 2003. I Dalarna har dock anmälningsfrekvensen
minskat med 9 procent per 100 000 invånare. Även i Jönköpings, Hallands och
Jämtlands län har anmälningarna i förhållande till folkmängden minskat, dock i
mindre omfattning.

Tabell 3. Procentuell förändring av antal polisanmälda skadegörelsebrott per 100 000
invånare länsvis, mellan åren 2001 och 2003.

Län Procentuell 2001 2003
förändring

Gotlands län 33 1 614 2 151
Blekinge län 31 1 062 1 391
Västernorrlands län 21 984 1 189
Värmlands län 19 902 1 076
Södermanlands län 18 1 345 1 586
Östergötlands län 16 1 282 1 487
Stockholms län 15 2 528 2 916
Örebro län 15 1 391 1 595
Kalmar län 15 1 071 1 226
Uppsala län 13 1 018 1 155
Västra Götalands län 13 1 256 1 420
Kronobergs län 12 1 530 1 709
Västmanlands län 7 1 708 1 784
Gävleborgs län 7 1 198 1 276
Västerbottens län 5 908 951
Norrbottens län 5 1 044 1 096
Skåne län 3 1 397 1 432
Hallands län –1 1 195 1 180
Jämtlands län –1 1 093 1 085
Jönköpings län –5 1 209 1 153
Dalarnas län –9 1 558 1 425



198

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

Uppklaring
Skadegörelsebrott är, tillsammans med olika former av stöldbrott, den brottskategori
som har den lägsta uppklaringsprocenten. Den stora majoriteten av skadegörelse-
brott blir aldrig uppklarade. Kombinationen av denna låga uppklaringsprocent
och den stora dolda brottslighet som tidigare redovisats, gör att informationen om
skadegörelsebrott är mycket osäker. Dessutom har uppklaringsprocenten för
skadegörelsebrotten minskat under de senaste tre decennierna. År 1975 klarades 22
procent av de polisanmälda skadegörelsebrotten upp, år 2003 var motsvarande
andel endast 10 procent.

Detta betyder dock inte att vart tionde skadegörelsebrott kunde bindas till nå-
gon gärningsman, det som brukar kallas för personuppklaring. Av de 14 908
skadegörelsebrott som betraktades som uppklarade år 2003 redovisas 40 procent
som tekniskt uppklarade. Av dessa berodde drygt vart femte på att brott inte kunde
styrkas och vart tionde på att den misstänkte vart yngre än 15 år. Vart tjugonde
tekniskt uppklarat brott berodde på att gärningen vid närmare undersökning vi-
sade sig inte vara brott och de resterande dryga 60 procenten på ”övrigt”.

Av alla de skadegörelsebrott som polisanmäldes år 2003 klarades endast 4 pro-
cent upp genom att en misstänkt person bands till brottet. Av klotterbrotten och
skadegörelse genom brand var det bara 2 procent av de polisanmälda brotten som
kunde bindas till någon misstänkt person under år 2003.

Klotterbrotten utgjorde år 2003 närmare en tredjedel (31 procent) av den totala
polisanmälda skadegörelsebrottsligheten. Den lagskärpning gällande klotter som
nyligen genomfördes gäller även polislagen (§ 19 polislagen). Sedan den 1 januari
år 2004 har polisen möjlighet att kroppsvisitera personer som kan misstänkas vara
på väg för att klottra. Detta, som tidigare inte var möjligt, skulle kunna resultera i
att fler förövare identifieras och att fler brott därmed klaras upp i framtiden.

Misstänkta
Mycket tyder på att skadegörelsebrottslighet – särskilt klotter – är ett utpräglat
ungdomsbrott. När det gäller brottsligheten totalt utgjorde år 2003 de misstänkta
15–17-åringarna 13 procent av det totala antalet misstänkta personer. År 2003
misstänktes 6 175 personer för skadegörelsebrott. Av dessa var cirka en fjärdedel
(22 procent) mellan 15 och 17 år. Denna andel har inte förändrats nämnvärt under
det senaste decenniet. Den form av skadegörelse som främst begås av unga brotts-
lingar är klotter. År 2003 var fler än hälften (54 procent) av de personer som
misstänktes för klotterbrott mellan 15 och 17 år.

Däremot är inte skadegörelse ett strategiskt brott i den bemärkelsen att just
denna form av kriminalitet generellt förutsäger en fortsatt brottskarriär. Aktuell
forskning visar att ungdomar som lagförs för skadegörelse som sitt första utförda
brott, löper en mycket liten risk att fastna i en kriminell karriär (BRÅ 2000).
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Det är framför allt män som begår skadegörelsebrott. När det gäller den totala
brottsligheten år 2003 var 79 procent av de misstänkta personerna män. Denna
dominans av manliga förövare var än större när det gäller skadegörelsebrottslighet
där hela 90 procent av de misstänkta brottslingarna var män. Av de personer som
misstänktes för klotter under år 2003, var hela 94 procent av manligt kön. Aktuell
forskning understryker bilden av klottraren som man och ofta ganska ung, men där
upphör likheterna mellan klottrarna. Det finns inte någon ”typisk klottrare” efter-
som gruppen i sig är mycket heterogen (Shannon, 2003).

Enligt tidigare forskning var den vanligaste orsaken till skadegörelse en reak-
tion på en person eller en händelse. Många skadegörelsebrott skedde också i an-
slutning till alkoholberusning (Roos, 1986). I dag kan situationen se annorlunda ut
eftersom klotter utgör en relativt stor del av skadegörelsebrotten, När det gäller
skadegörelsebrottsligheten i stort, tycks andelen skadegörare inom åldersgruppen
minska efter 25 års ålder. Minskningen blir större i takt med stigande ålder.

Lagförda
År 2003 redovisades 2 628 lagföringar för skadegörelsebrott som huvudbrott. I 12
kap. brottsbalken är skadegörelsebrottsligheten, som tidigare nämnts, uppdelad i
tre kategorier: åverkan, skadegörelse och grov skadegörelse. Fler än 90 procent av
dem som lagfördes för skadegörelse som huvudbrott fick påföljd för normalgraden
skadegörelse, vilket alltså är den vanligaste brottsrubriceringen. Straffet för åver-
kan, skadegörelse och grov skadegörelse blev vanligtvis böter, antingen utdömt av
domstol eller utfärdade av åklagare i form av strafföreläggande. Tre procent över-
lämnades till vård inom socialtjänsten och ännu färre fick villkorlig dom eller

Figur 4. Procentuell åldersmässig fördelning av personer lagförda för skadegörelsebrott som huvudbrott respek-
tive alla brott, år 2003.
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skyddstillsyn. En och en halv procent, eller 36 personer, dömdes till fängelse, vilket
kan jämföras med år 2002 då endast 14 personer dömdes till fängelse för
skadegörelsebrott.

Skadegörelse kan, som tidigare framgått, betecknas som utpräglad ungdoms-
brottslighet. Av dem som lagfördes för åverkan, skadegörelse eller grov skadegö-
relse under år 2003 var närmare hälften mellan 15 och 20 år. När det gäller lagfö-
ring av förövare för alla brott i lagföringsstatistiken, är det åldersgruppen 30 till 50
år som är mest belastad.

Figur 4 redovisar bland annat den åldersmässiga fördelningen hos de 2 628
personer som har blivit lagförda för skadegörelse som huvudbrott år 2003. I förhål-
lande till exempelvis våldsbrott och narkotikabrott är dock skadegörelse att be-
trakta som bibrott. Den person som har lagförts för narkotikaförsäljning eller miss-
handel och som samtidigt har lagförts för skadegörelse, finns således inte represen-
terad i statistiken ovan. Antalet lagföringar för personer som är dömda för skade-
görelse som bibrott uppgår till ytterligare 2 111.

Klotter är en speciell form av skadegörelse. Enligt aktuell forskning finns det
bland klottrarna ett antal personer som begår andra och grövre brott. Men många
klottrare kan betraktas som specialister inom sitt kriminella område. Dessa perso-
ner klottrar och de begår klotterrelaterade brott, som till exempel att stjäla spray-
burkar, men är ofta inte kriminella i övrigt (Johnson, 2001; Shannon, 2003).

Offer
Skadegörelse är sällan inriktad på att förstöra för någon enskild person. Det är ett
brott som riktar sig mot ett föremål, exempelvis ett fordon, en fastighet, en busskur
eller liknande. I några fall av skadegörelse, exempelvis viss olaglig målning av
större graffiti, är utförarens syfte inte alltid att göra skada. Han (och ibland hon)
vill snarare göra en utsmyckning på en anonym yta. Oavsett utförarens motiv är
också sådana målningar att betrakta som skadegörelse.

Många olika personer och aktörer kan bli offer för skadegörelse. När det gäller
klotter är kollektivtrafiken ofta särskilt utsatt. Storstockholms Lokaltrafik (SL) är
sannolikt den enskilde aktör som drabbats hårdast av klotter eftersom såväl statio-
ner som tunnelbanevagnar och pendeltåg ofta utsätts. Andra föremål som det är
vanligt att klottra på är cykel- och gångtunnlar och skolbyggnader. Men också
flerfamiljshus, barnstugor, idrottsanläggningar, elskåp, byggbaracker och liknande
kan drabbas av klotter (BRÅ, 2003).



201

Skadegörelse

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Skadegörelsebrottsligheten karaktäriseras av ett mycket stort mörkertal, att förövarna
är unga män, att de sällan blir gripna och att antalet brott som klaras upp genom
att någon person kan bindas till brottet är mycket litet. I övrigt har skadegörelse-
brotten helt olika karaktär. Klotter på en husfasad skiljer sig från sönderslagna
strålkastare på en bil som i sin tur skiljer sig från en totalförstörd busskur eller en
anlagd brand. Förutsättningarna för att förebygga skadegörelse ser därför olika ut.
Endast en del av alla skadegörelsebrott är planerade handlingar. Till denna grupp
hör den sorts klotter där förövarna har förberett skadegörelsen till exempel genom
att i förväg skissa på motivet. Förekomsten av skadegörelse tycks ha ett tydligt
samband med den fysiska miljön (Boverket m.fl., 2002). Det är alltså möjligt att
motverka skadegörelse genom att förändra den fysiska utformningen av ett om-
råde, så kallade bebyggelseinriktade åtgärder (Boverket, 1998). Förutom att bygga
på ett sätt som gör det svårare att fysiskt förstöra byggnader och andra anlägg-
ningar, kan man bygga eller bygga om på ett sätt som stimulerar den informella
sociala kontrollen.

Det finns forskning som tyder på att det finns ett samband mellan skadegörelse
och vilket skick som en plats eller ett föremål är i. En miljö eller ett föremål som är
drabbat av skadegörelse riskerar i vissa fall att utsättas för en snabb förstörelse-
process. Detta kan i sin tur leda till ytterligare skadegörelse, annan brottslighet och
otrygghet (Wilson, 1975; Skogan, 1990).

Under de senaste åren har framför allt klotterproblematiken uppmärksammats
och diskuterats. Detta har lett till den lagskärpning som infördes från den 1 januari
år 2004. Lagändringens brottsförebyggande och brottsbekämpande effekter samt
polisens förfaringssätt när det gäller de utökade möjligheterna till kroppsvisitation
ska utvärderas. Samtidigt som lagändringen planerades gav regeringen BRÅ i upp-
drag att göra en nationell inventering av de klotterförebyggande åtgärder som har
genomförts (prop. 2002/03:138). Ur denna rapport, som lämnades till regeringen i
december år 2003, framgår det att en mängd olika klotterförebyggande åtgärder
genomförs i landets kommuner. Åtgärderna genomförs dock många gånger i form
av punktinsatser. Det är mindre vanligt att åtgärderna är delar av övergripande
och genomtänkta handlingsplaner.

Den vanligaste åtgärden är att snabbt tvätta bort nytillkommet klotter, men
kampanjer som är riktade till barn och ungdomar är också ganska vanligt före-
kommande. På flera håll i landet ytbehandlas material med vax eller liknande för
att därigenom underlätta saneringen. På andra ställen planterar man taggbuskar
eller sätter upp spaljéer vid väggar som det ofta klottras på. Kartläggning av klott-
rare och övervakning av polis eller vaktbolag förekommer också. Vissa kommuner
försöker påverka ungdomarna att själva bry sig om sin närmiljö medan andra vill
skapa en dialog med klottrarna och försöka få dem att hitta andra intressen.

Den mest omdebatterade åtgärden är att tillmötesgå klottrarnas intressen ge-
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nom att ge dem möjlighet att måla lagligt (lagliga väggar) eller genom att anordna
graffitiskolor. Motståndarna till lagliga väggar anser bland annat att dessa fung-
erar som övningsplank och leder till ökat klottrande i närområdet. Förespråkarna
hävdar att utan lagliga möjligheter att klottra tvingas den graffitiintresserade ung-
domen att bli kriminell för att kunna utöva sitt intresse. De menar också att klottret
skulle minska om det fanns möjligheter att måla lagligt.

I stort sett förekommer inga utvärderingar av de åtgärder som genomförs och
detta gäller också tillgången till lagliga väggar för klottrarna. Det saknas därför
säker kunskap om vilka åtgärder som fungerar och varför de fungerar. Däremot
tycks de projekt som har uppfattats som framgångsrika av aktörerna själva ha
bestått av ett flertal olika åtgärder i kombination. De har utförts av flera aktörer i
samverkan och dessutom varit en del av det löpande arbetet (BRÅ, 2003).
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Sammanfattning
Under hela 1990-talet ökade antalet anmälningar om hets mot folkgrupp. Ökningen
var mycket kraftig under den senare delen av 1990-talet och nådde sin topp år 2000
då 865 brott anmäldes. Under år 2001 minskade antalet anmälningar något och
har därefter legat relativt konstant, runt 745 brott per år. Den övervägande majo-
riteten av brotten begicks av unga män; sju av tio brott av en person under 25 år.
Ungefär var tredje anmälan om hets mot folkgrupp klarades upp, men det var
relativt ovanligt att en anmälan ledde till att en person kunde bindas till brottet.
Sedan år 1996 har i genomsnitt 9 procent av brotten klarats upp med så kallad
personuppklaring. Andelen var dock något högre för år 2003.

Ingen person lagfördes för grov hets mot folkgrupp år 2003. Böter var den van-
ligaste påföljden i mål där hets mot folkgrupp varit huvudbrott. Andelen fängelse-
domar har i det närmaste fördubblats jämfört med de inledande åren av 1990-talet
och har under åren 2001–2003 legat på 13 procent. Andelen villkorliga domar har
i motsvarande mån minskat och knappt var tionde person dömdes under de senaste
åren till sådan påföljd.

Inledning
Uppmärksamheten rörande rasism, främlingsfientlighet och homofobi har ökat un-
der senare år och regeringen har i olika sammanhang konstaterat att arbetet för att
motverka sådana yttringar hör till de viktigaste samhällsfrågorna (prop. 2001/02:59).
Bestämmelsen om hets mot folkgrupp återfinns i 16 kap. 8 § brottsbalken, och inne-
fattar att någon ”i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på
ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.”
Det angivna uttrycket för missaktning kan vara indirekt, men straffbarhet kräver att
det är fullt klart att ett uttalande överskrider gränsen för en saklig diskussion rörande
en viss grupp (Håkansson m.fl., 1998; NJA; 1982). För straffbarhet krävs också att
yttrandet spridits. Det räcker dock att spridningen skett till en mindre krets av perso-
ner utanför den helt privata sfären (prop. 1986/87:151 s. 110, NJA, 1999). Det krävs
inget uttryckligt meddelande utan bärande av emblem eller klädsel som ger en otve-
tydig koppling till en viss åsiktsriktning är att anse som ett meddelande i lagens
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mening (NJA, 1996). Straffskalan är fängelse i högst två år. Om brottet är ringa
döms till böter och om brottet är grovt till fängelse i lägst sex månader och högst fyra
år. Möjligheten att döma särskilt för grovt brott infördes den 1 januari 2003 (prop.
2001/02:59)1, ett brott med samma straffskala som exempelvis grovt olaga hot.
Motsvarande stadgande om hets mot folkgrupp finns också i tryckfrihetsförordningen
(TF), 7 kap. 4 § 11 p., till vilken yttrandefrihetsgrundlagen (YGL), 5 kap. 1 §, hänvi-
sar. Bestämmelserna om hets mot folkgrupp förbjuder således i stort sett samtliga
yttranden av rasistisk eller liknande innebörd oavsett om yttrandet är muntligt, skrift-
ligt eller framställs i tryckt skrift eller andra medier.

Dold brottslighet
Antalet anmälningar om hets mot folkgrupp påverkas starkt av ökad uppmärksam-
het, en större medvetenhet och en mer restriktiv inställning från samhällets sida.
Uppmärksamheten kring särskilda händelser och aktiviteter inom olika frivillig-
eller minoritetsorganisationer kan också medverka till ett ökat antal anmälningar.
När det gäller hets mot folkgrupp har exempelvis företrädare för Svenska Kommit-
tén mot Antisemitism uppgett att de numera systematiskt anmäler alla brott som
begås mot deras medlemmar på grund av deras etniska tillhörighet.2

Det kan antas att den dolda brottsligheten är stor när det gäller hets mot folk-
grupp. Det är näst intill omöjligt att uppskatta exempelvis hur mycket material av
olika slag som finns i omlopp – särskilt på Internet – och som skulle kunna rubrice-
ras som hets mot folkgrupp. Brottet är också juridiskt komplicerat då det rör ytt-
randefrihet, där det finns en gråzon mellan vad som är tillåtet respektive förbjudet,
vilket medför gränsdragningsproblem. Det åligger därför domstolarna att skapa
ramarna för vilka uttalanden, gester, symboler med mera som faller under paragraf-
ens tillämpningsområde. Man kan anta att ett flertal handlingar inte anmäls så
länge det inte finns ett domstolsutslag som anger att förfarandet är brottsligt.

Brottsstruktur
Enligt Säkerhetspolisens statistik rörde drygt hälften av anmälningarna (55 pro-
cent) om hets mot folkgrupp år 2003 brott med inslag av en allmän främlingsfientlig-
het. Brott begångna mot antisemitiska intressen stod för ungefär 8 procent. Brott
riktade mot homosexuella svarade för ett par procent och från år 2000 har det
funnits ett fåtal sådana anmälningar per år. Av de brott som anmäldes hade drygt

1 Sedan dess omfattar paragrafen också sexuell läggning.
2 Uppgifterna lämnades vid fokusgruppsdiskussioner i anledning av BRÅ:s rapport Hatbrott. En uppföljning av
rättsväsendets insatser. BRÅ-rapport 2002:9.
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en tredjedel direkt koppling till vit maktideologi.3 Dessutom hade också ett antal
av de främlingsfientliga, antisemitiska och homofobiska brotten koppling till vit
maktvärlden. Mer än hälften av de anmälda brotten om hets mot folkgrupp år
2003 hade, enligt Säkerhetspolisen, koppling till vit maktvärlden, se tabell 1. Trots
att andelen är betydande, innebär det att en stor andel av brotten begicks av perso-
ner som inte hade någon som helst sådan anknytning. Brottet kan således inte
enbart hänföras till en viss mindre grupp av personer som står för icke demokra-
tiska värderingar, som man i många fall kan förledas att tro.

Enligt Säkerhetspolisens statistik består det anmälda brottet vanligen i att gär-
ningsmannen satt upp affischer eller spridit klistermärken eller propaganda med ett
främlingsfientligt budskap. Det var också fråga om klottrade eller ristade hakkors
eller andra symboler eller texter, nazistiska slagord eller utförande av hitlerhälsning
tillsammans med ett främlingsfientligt budskap. När det gällde brott riktade mot
antisemitiska intressen var det vanligt att anmälan innehöll uppgifter om använ-
dande av hakkors och heilande4 eller allmänna nedsättande uttalanden. Det var
också vanligt att anmälan innehöll uppgifter om hotelser, förolämpningar via tele-
fon, sms, Internet, brev eller övrig post (Säkerhetspolisen, 2002).

När det gäller uppgivna motiv för brottet kan, efter en genomgång av domar
från åren 2000–2003,5 konstateras att det var relativt sällan som något direkt mo-
tiv för brottet kunde utläsas i domskälen. I ungefär hälften av fallen kunde ett
motiv utläsas indirekt, exempelvis genom att den tilltalade var klädd, agerade
eller fällde uttalanden på ett visst sätt, eller umgicks inom en krets där nazistiska
värderingar förekom. Det framkom dock flera andra motiv än ideologiska sådana
för brottet. Bland annat uppgav flera dömda enligt domskälen att deras handlande

Tabell 1. Fördelning av polisanmälda brott rubricerade som hets mot folkgrupp år 2003
mot bakgrund av motiv för brottet samt om brottet hade koppling till vit makt (Säker-
hetspolisen, 2003).

Bakomliggande Vit makt- Ingen vit makt- Totalt
motiv  anknytning anknytning  

Främlingsfientligt motiv  21 34  55
Antisemitiskt motiv  2  6  8
Homofobiskt motiv 0  2  2
Annat vit-maktmotiv  35  0  35
Totalt  58 42 100

3 Med vit maktideologi avses den centrala idén om kampen för den vita rasens överlevnad. Vit maktanhängarna
agerar ofta utifrån nationalsocialistiska, rasideologiska och antisemitiska ideologier. Med vit maktvärlden avses
den lösliga grupp av personer, grupper och organisationer som ansluter sig till ideologin. De sammanlänkas ofta
också genom den s.k. vit maktmusiken (BRÅ, 1999).
4 Hitlerhälsning och/eller slagord.
5 Undersökningen omfattar de domar som kommit in till BRÅ enligt Förordningen (1990:893) om underrättelse
om dom i vissa brottmål m.m.
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kunde hänföras till att de varit berusade eller gett efter för grupptryck/velat vara
tuffa inför kompisarna (se även BRÅ, 2001a).

Ungefär var fjärde brott begicks under 1990-talet i ett organiserat sammanhang,
exempelvis i samband med konserter, demonstrationer eller övriga möten (BRÅ,
2001a). Andelen för de tre första åren på 2000-talet var något lägre, cirka 15
procent. Merparten av brotten, oavsett om de begicks av företrädare för vit makt-
världen eller inte, begicks således i icke organiserade sammanhang exempelvis på
krogen, på stan eller utanför skolor.

Brottsutveckling
Under hela 1990-talet ökade antalet anmälningar om hets mot folkgrupp. Fram till
och med år 1995 anmäldes mindre än 150 brott per år. Hur det såg ut tidigare går
inte att fastställa då brottet särredovisas i statistiken först från år 1990, men det
kan antas att antalet anmälningar under tidigare år var få (BRÅ, 2001a). Under
den senare hälften av 1990-talet ökade antalet anmälningar mycket kraftigt (se
figur 2) och nådde sin topp år 2000, då 865 brott anmäldes. År 2001 minskade
antalet anmälningar och därefter har nivån legat på omkring 745 brott per år.

Ökningen av antalet anmälningar kan delvis förklaras av en större medvetenhet
och en mer restriktiv inställning till dessa brott från samhällets sida. Ökade poli-
siära insatser antas ha lett till fler anmälningar, särskilt som det i stor utsträckning
är polisen som anmäler brotten (Prop. 2001/02:59). Bakgrunden till den kraftiga
ökningen år 2000 kan ha varit fler anmälningar från allmänheten, då flera allvar-
liga och omskrivna våldsbrott med koppling till vit maktvärlden inträffade under

Figur 1. Antal polisanmälda brott och anmälningar till JK rörande hets mot folkgrupp, åren 1990–2003.
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den senare delen av 1990-talet (Säkerhetspolisen, 2002). Det är troligen också fråga
om en faktisk ökning av brottsligheten eftersom såväl produktionen av rasistiskt
och antisemitiskt material som utgivningen av klistermärken, flygblad, tygmärken,
skrifter och dylikt ökat under samma period. Dessutom har Internet gjort det möj-
ligt att få bred spridning för meddelanden och musik med propagandistiskt inne-
håll (BRÅ, 2001a).

När det gäller anmälningar till Justitiekanslern, JK, i tryckfrihetsmål har tren-
den i stora delar varit lik den som gäller för polisanmälningar, även om antalet
anmälningar fortfarande ligger på en förhållandevis låg nivå, se figur 1.

Regional fördelning
De regionala skillnaderna vad gäller antalet anmälningar om hets mot folkgrupp
är stora och flest antal anmälningar sker i storstadslänen. När det gäller antalet

Figur 2. Antal polisanmälda brott per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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anmälda brott i relation till befolkningen låg framför allt Östergötlands, Kalmar,
Gotlands, Blekinge, Skåne och Västra Götalands län högt, med 10 eller fler an-
mälda brott per 100 000 invånare under åren 1996–2000. Det såg ungefär likadant
ut under år 2001, med undantag för att Gotland då hade minst antal anmälningar
i landet. Bilden började dock förskjutas under år 2002. År 2003 var det bara Kal-
mar och Gotland som låg högt i antal anmälningar av dem som legat högt under
slutet av 1990-talet. Län med högt antal anmälningar var år 2003 Stockholm,
Södermanland, Dalarna, Värmland och Västerbotten med 10 eller fler anmälda
brott per 100 000 invånare, se figur 2. Genomsnittet för hela landet var 8 anmälda
brott per 100 000 invånare år 2003.

Den förändring som främst kan noteras är att en utjämning har skett. Anmäl-
ningarna är inte längre lika koncentrerade till vissa län som tidigare.

Uppklaring
Ungefär var tredje anmälan om hets mot folkgrupp klaras upp och denna nivå har
varit densamma sedan mitten av 1990-talet, se figur 3. Drygt 4 av 5 anmälningar
har klarats upp genom så kallad teknisk uppklaring.

Från år 1996 har i genomsnitt 9 procent av anmälningarna lett till personupp-
klarande beslut. Under perioden 2000–2002 var andelen dock något lägre än under
slutet av 1990-talet och låg mellan 7 och 8 procent. År 2003 var emellertid andelen
högre, 11 procent. Orsaken härtill är inte klar och Riksåklagaren (RÅ) lämnar
ingen förklaring (RÅ:s årsredovisning, 2003). Om trenden fortsätter kan ökningen
möjligen hänföras till Riksåklagarens satsning på att dels utse särskilda åklagare,

Figur 3. Antal polisanmälda brott, uppklarade brott samt personuppklaring, åren 1995–2003.
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dels följa upp handlingsplanen mot rasistisk och liknande brottslighet6 för att öka
kunskapen och antalet lagföringar (RÅ, 1999/1873, 2002/0025).

Av anmälningarna till JK är det få som leder till åtal. Sedan år 1990 har 27
åtal väckts. Det handlar således i genomsnitt om ett par åtal per år, vilket
motsvarar ett par procent av de anmälda brotten. En förklaring till den låga
nivån kan vara svårigheterna att bevisa vem som är ansvarig för flygblad,
klistermärken eller tekniska upptagningar (videoupptagningar och CD-skivor)
etc. En annan förklaring är den korta preskriptionstid som gäller för
yttrandefrihetsbrottet. Mediegrundlagsutredningen har förslagit en ny regel som
innebär att brottsbalkens regler om preskriptionstid – fem år – ska gälla för
tekniska upptagningar. Längre tid antas ge JK större möjlighet att motbevisa
invändningar om preskription, varför fler åtal kan förväntas om en sådan lag-
ändring genomförs (SOU, 2001:28).7

Misstänkta
Den övervägande majoriteten av dem som misstänks för hets mot folkgrupp är
män och detta förhållande har varit detsamma sedan början av 1990-talet. Det kan
dock noteras att andelen kvinnor ökade under 2000-talet. Brottet hets mot folk-
grupp begås främst av yngre personer. Sedan år 1996 har i genomsnitt närmare 70
procent av brotten, där det finns en misstänkt, begåtts av en person under 25 år.

6 Det s.k. tolvpunktsprogrammet.
7 Enligt förslaget ska dock JK aldrig kunna väcka åtal mer än två år efter det att JK fick kännedom om
upptagningen.

Figur 4. Antalet misstänkta personer i olika ålderskategorier, år 2003.

0

10

20

30

40

50

15-18 19-20 21-24 25-29 30-39 40-49 50- Ålder
okänd



212

Brottsutvecklingen i Sverige 2001–2003

Ungdomar mellan 15 och 18 år, stod för ungefär hälften av de brotten, se figur 4.
Från år 2000 har i genomsnitt vart tredje brott begåtts av ungdomar mellan 15 och
18 år.

Lagförda
Mellan åren 1990 och 1995 lagfördes i genomsnitt 5 personer per år för hets mot
folkgrupp. Från och med år 1996 har det genomsnittliga antalet lagföringar legat
på 53 per år. Det handlar således om ett relativt sett litet antal, se figur 5. Bryter
man ut åren 2001–2003 kan noteras att antalet är detsamma, omkring 53 per år.
Härvid måste dock beaktas att det stora antalet lagföringar år 1998,8 medför att
genomsnittsvärdet för perioden 1996–2000 är högt.9 Ingen person lagfördes för grov
hets mot folkgrupp under år 2003.

Böter är den vanligaste påföljden i mål där hets mot folkgrupp varit huvudbrott.
Från och med år 1990 har ungefär hälften av lagföringarna lett till böter. Under de
inledande åren på 1990-talet var det vanligt att villkorlig dom meddelades. Ande-
len villkorliga domar har därefter minskat och sedan år 1996 har knappt var ti-
onde person dömts till denna påföljd. Under åren 2001–2003 var andelen 8 pro-
cent.

Figur 5. Antal lagförda personer för hets mot folkgrupp åren 1990–2003.

8 Det stora antalet lagföringar kan primärt hänföras till ett fåtal händelser med flera inblandade personer,
exempelvis en konsert i Brottby och en större demonstration i Nora.
9 Om år 1998 räknas bort ligger genomsnittet för perioden på 41 lagföringar per år.
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Andelen fängelsedomar har ökat sedan mitten av 1990-talet. Från att ha legat
på i genomsnitt 7 procent under de första åren på 1990-talet dömdes i genomsnitt
var fjärde person till fängelse under åren 1996–2000. Det kan dock noteras att år
1998 också i detta avseende utmärker sig, då andelen fängelsedomar för det året
låg på 43 procent. Under perioden 2001–2003 har andelen fängelsedomar legat på
13 procent och andelen var densamma utslaget på perioden 1996–2003, om år
1998 räknas bort. Den genomsnittliga andelen fängelsedomar har således varit
relativt konstant under de senaste åren. Den genomsnittliga fängelsetiden synes
dock ha ökat. Under åren 2001–2003 var den genomsnittliga fängelsetiden 2,7
månader, medan den under den närmast föregående treårsperioden var 1,8 måna-
der. Av de personer som lagfördes för hets mot folkgrupp som huvudbrott år 2003
var 4 av 10 inte brottsbelastade sedan tidigare, i varje fall inte under den senaste
tioårsperioden. Av dem som hade en tidigare redovisad brottsbelastning hade när-
mare hälften lagförts en eller två gånger och 1 av 10 fler än tre gånger under den
senaste tioårsperioden.

Offer
När det gäller brottet hets mot folkgrupp finns inga individuella offer, eftersom
brottet per definition riktar sig mot olika grupper av individer på grund av deras
ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella lägg-
ning.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Under de senare åren har ökad uppmärksamhet riktats mot brottet hets mot folk-
grupp. Rättsväsendets myndigheter har arbetat aktivt för att förhindra yttringar
som strider mot grundläggande demokratiska värden. Hets mot folkgrupp ingår
sedan år 1996 som en prioriterad brottstyp för poliser och åklagare. Riksåklaga-
rens handlingsplan mot rasistisk och liknande brottslighet skärptes år 2002 (RÅ,
2002/0025). Domstolspraxis medför också att gränsen för vad som är tillåtet suc-
cessivt begränsas. Dessutom sker ett omfattande arbete på flera håll inom samhäl-
let, delvis som ett resultat av att regeringen på bred front initierade ett flertal
uppdrag i den nationella handlingsplanen mot rasism med mera (Skr. 2000/01:59;
2000/01:62). Bland annat har flera skolor infört förbud för eleverna att bära sym-
boler som kan tolkas som hets mot folkgrupp.

Det pågår således ett omfattande förebyggande arbete som tar sikte på att be-
gränsa de synliga yttringarna i det offentliga rummet. Det gäller främst bärande av
symboler, utförande av handlingar och/eller verbala uttryck. När det gäller indivi-
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ders uppfattningar har ovanstående åtgärder troligen begränsad effekt, även om
samhällets starka avståndstagande i vissa fall kan få individer att ompröva sina
åsikter. Åtgärder i sådan riktning har emellertid vidtagits, bland annat genom in-
rättandet år 2003 av myndigheten Forum för Levande Historia. Av betydelse är
också regeringens prioritering att ge anslag till organisationer som Exit. Det är
viktigt att det finns hjälp för dem som vill, eller funderar på att hoppa av från
nazistiska och liknande organisationer. Det är också betydelsefullt därför att med-
lemmar i Exit och andra organisationer föreläser om sin verksamhet, främst i sko-
lor, där en stor del av rekryteringen till bland annat främlingsfientliga rörelser sker
(BRÅ, 2001b).
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Sammanfattning
Antalet anmälda fall av olaga diskriminering ökade under hela 1990-talet. Mellan
åren 2001 och 2003 minskade antalet anmälda brott, från 218 till 198. Flest an-
mälningar gjordes år 1999 och sedan dess har antalet anmälningar minskat. Mer
än hälften av anmälningarna avsåg restauranger, nattklubbar och liknande verk-
samheter. Av dem som misstänktes för olaga diskriminering var den övervägande
majoriteten män och sedan år 1995 har tre fjärdedelar av de misstänkta varit över
30 år. Andelen lagföringar har ända sedan 1990-talet varit mycket liten, trots att
både samhällets instanser och rättsväsendets myndigheter har arbetat aktivt för att
öka andelen lagföringar. Problemet är främst kopplat till kraven på att åklagaren
måste styrka att ett motiv för handlandet varit att kränka offret på det sätt som
straffbestämmelsen anger. En utredning pågår för närvarande om straffbestämmelsen
ska ersättas med någon annan typ av reglering.

Inledning
Frågan om diskriminering har under senare år blivit mycket uppmärksammad,
såväl i den allmänna som i den politiska debatten. Den enskilde har ett grundlags-
enligt skydd mot diskriminering. De grundläggande principerna om människors
lika värde uttrycks i regeringsformen (RF), 1 kap. 2 och 9 §. Den offentliga makten
ska utövas med respekt för alla människors lika värde enligt i RF, 1 kap. 2 §. I RF,
2 kap. 15–22 §, föreskrivs att lag eller annan föreskrift inte får innebära att någon
medborgare eller utlänning som vistas här i riket missgynnas på grund av ras,
hudfärg eller etniskt ursprung. Regeln i RF, 2 kap. 15 §, gäller endast till förmån
för en minoritet och en majoritet kan således aldrig missgynnas. Regeln hindrar
således varken positiv särbehandling av en minoritetsgrupp framför en majoritets-
grupp eller av en minoritetsgrupp framför en annan (SOU, 2001:39).

Bestämmelsen om olaga diskriminering återfinns i brottsbalken, 16 kap. 9 §,
och innehåller förbud mot vissa former av diskriminering i näringsverksamhet med
mera. Paragrafen infördes i samband med att Sverige år 1971 ratificerade FN:s
konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Bestämmelsen

Olaga diskriminering
AV LENA SCHELIN
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riktar sig mot näringsidkare och den som är anställd hos eller handlar på närings-
idkarens vägnar. Den förbjuder dem att i verksamheten diskriminera någon på
grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse
eller sexuella läggning genom att inte behandla denne på samma villkor som gäl-
ler för andra. Bestämmelsen omfattar negativ särbehandling, vilket omfattar både
det fallet att lika fall behandlas olika och att olika fall behandlas lika (SOU,
2001:39).1 Bestämmelsen gäller också för personer som är anställda i allmän tjänst
eller innehar allmänt uppdrag. Paragrafen omfattar vidare diskriminering av an-
ordnare och medhjälpare till anordnare vid tillträde till allmän sammankomst el-
ler offentlig tillställning. Straffet för olaga diskriminering är böter eller fängelse i
högst ett år.

Det finns ett flertal allmänna straffstadganden som kan aktualiseras när ett brott
begås och det finns ett diskriminerande motiv bakom. Har ett motiv för brottet
varit att kränka en person på grund av dennes ras, hudfärg, nationella eller etniska
ursprung, trosbekännelse, sexuella läggning eller annan liknande omständighet,
ska det enligt 29 kap. 2 § 7 p. brottsbalken, betraktas som en försvårande omstän-
dighet vid bedömningen av brottets straffvärde.2

Olaga diskriminering särredovisas i statistiken sedan år 1990. Jämförelser och
utvecklingstrender är därför begränsade till perioden därefter.

Dold brottslighet
När det gäller olaga diskriminering är det svårt att säga någonting om den dolda
brottsligheten. Det kan dock antas att anmälningsbenägenheten är låg. Enligt
1999 års diskrimineringsutredning finns uppenbara risker med den bristande ef-
fektivitet som tillämpningen av bestämmelsen om olaga diskriminering uppvisar.
Den riskerar att leda till minskad anmälningsbenägenhet hos de grupper av män-
niskor som bestämmelsen avser att skydda (SOU, 2001:39). BRÅ höll i samband
med en uppföljning av rättsväsendets insatser mot hatbrott (BRÅ, 2002) ett antal
seminarier med fokusgrupper, bestående av företrädare för olika minoritetsgrupper.
Av de uppgifter som kom fram i detta forum framgick att minoritets-
organisationernas medlemmar sällan anmäler brott. Centrum för invandrar-
forskning (CEIFO) har på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO) un-
dersökt invandrares upplevelse av diskriminering. I den senaste rapporten anförs
att det är svårt att uttala sig om den faktiska brottsligheten, men att det faktum
att så många invandrare upplever sig vara orättvist negativt särbehandlade utgör
en varningssignal (Lange, 1999).

1 Bestämmelsen gäller också för minoritetsgrupper som diskriminerar antingen majoritetsbefolkningen eller
annan minoritetsgrupp.
2 Paragrafen omfattar uttryckligen sexuell läggning sedan år 2002, genom prop. 2001/02:59.
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Brottsstruktur
Restauranger, nattklubbar och liknande verksamheter har en framträdande plats i
fråga om anmälningar av olaga diskriminering. Under 1990-talet avsåg mer än
hälften (54 procent) av anmälningarna sådana platser,3 se figur 1. En övervägande
andel av anmälningarna avsåg just restauranger. Anmärkningsvärt är att ett flertal
anmälningar riktade sig mot ett fåtal restauranger inom storstadsområdena (SOU,
2001:39).4

Av anmälningarna avsåg 14 procent offentliga myndigheter och dess verksam-
heter och 8 procent vardera fastighets- och bostadsföretag inklusive bostadsrätts-
föreningar och mäklare respektive detaljhandel och livsmedelsaffärer. Det förekom
också ett visst antal anmälningar mot kommunala och privata kommunikations-
företag med mera.

Huruvida anmälningsstrukturen överensstämmer med den faktiska brotts-
strukturen är oklart. Det är möjligt att nöjesbranschen är överrepresenterad i
anmälningsstatistiken dels på grund av att krogdiskriminering under senare år bli-
vit massmedialt uppmärksammad, dels eftersom denna typ av diskriminering upp-

Figur 1. Polisanmälningar rörande olaga diskriminering efter inom vilket verksamhetsområde, åren 1993–1999.

3 Andelen anmälningar som avsett restaurang har under åren 1993–1999 varierat mellan 48 och 64 procent.
4 Detta bekräftas också bland annat av åklagarmyndigheten i Stockholms utredning angående vissa frågor
gällande olaga diskriminering.
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levs som särskilt tydlig. Det kan till exempel antas att det är relativt vanligt att en
anmälan om olaga diskriminering görs direkt i anslutning till att en person inte
blivit insläppt på en krog. Motiveringen från krogen kan vara att det är fullt,
samtidigt som andra gäster vid samma tillfälle blir insläppta. Diskrimineringen
upplevs i de fallen tydligt. Detta bekräftas också av att merparten av anmälning-
arna om olaga diskriminering inom restaurangbranschen görs under veckosluten
mellan kl. 22.00 och 03.00 (SOU 2001:39). Andra typer av diskriminering är i
många fall mer diffusa. De är svårare att anmäla, då det inte är lika uppenbart för
den som blivit utsatt, att ett motiv för handlandet varit just personens ras, hudfärg,
etniska ursprung etc.

Brottsutveckling
Antalet anmälda brott ökade stadigt under i stort sett hela 1990-talet och flest
anmälningar gjordes år 1999. En trend mot ett minskande antal anmälningar kan
skönjas under 2000-talet, se figur 2. Mellan åren 2001 och 2003 minskade antalet
anmälda brott, från 218 till 198.

Den stora ökningen av antalet anmälningar under 1990-talet kan sannolikt hän-
föras till att bestämmelsen då blev känd och omdiskuterad. Det går dock inte att
utesluta att ökningen i viss mån också kan vara relaterad till att diskrimineringen
som sådan har ökat. Minskningen av antalet anmälningar under de senare åren
kan troligen hänföras till svårigheterna att få en fällande dom på området, vilket
påverkar anmälningsbenägenheten negativt.

Figur 2. Antal polisanmälda brott rörande olaga diskriminering, åren 1990–2003.
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Regional fördelning
När det gäller den regionala fördelningen av anmälda brott rörande olaga diskri-
minering har flest antal anmälningar under de senaste tre åren skett i storstadslänen.
Sett i relation till befolkningsfördelningen låg bara Skåne och Stockholm högt un-
der år 2001–2002 och Stockholm var det enda storstadslänet som år 2003 fortfa-
rande låg högt. I hela landet anmäldes 198 brott eller motsvarande 2 brott per 100
000 invånare. En ökning av antalet anmälningar per 100 000 invånare kan noteras
för två av de nordligaste länen, Västernorrland och Västerbotten. I det sistnämnda
länet har antalet anmälningar, även om det handlar om totalt sett relativt få, för-
dubblats sedan år 2001. En minskning kan noteras för bland annat Gävleborg och
Kalmar län, se figur 3.

Figur 3. Antal polisanmälda brott rörande olaga diskriminering per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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Uppklaring
Merparten av anmälningarna om olaga diskriminering klaras upp. Närmare nio
av tio brott klarades upp under åren 2001–2003. Detta var högre än den genom-
snittliga uppklaringsandelen för åren 1995–2000, då i genomsnitt tre fjärdedelar
av anmälningarna klarades upp, se figur 4.5 Brotten klarades emellertid upp främst
genom teknisk uppklaring. Andelen brott som klarats upp på teknisk väg har sedan
år 1995 legat på över 90 procent.

Antalet fall som ledde till personuppklarande beslut var mycket få. Det har
sedan år 1995 rört sig om mellan ett och tio fall per år. Det handlar med andra ord
om något fåtal procent av anmälningarna. Den främsta orsaken till att så få fall
leder till åtal är de tillämpningsproblem som är förknippade med stadgandet om
olaga diskriminering, vilka i sin tur är hänförliga till svårigheterna att styrka mo-
tivet för en handling.

5 Uppklaringsprocenten låg åren 2000 och 2003 på 100 procent eller däröver. Förklaringen till de höga
andelarna är att uppklaringen även omfattar brott som anmälts tidigare år.

Figur 4. Antal anmälda brott, uppklarade brott samt antal brott som lett till personuppklarande beslut, åren
1995–2003.
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Misstänkta
Av dem som misstänktes för olaga diskriminering var den övervägande majorite-
ten (83 procent) män. Olaga diskriminering är – till skillnad mot bland annat hets
mot folkgrupp – inte något ungdomsbrott. Av dem som var skäligen misstänkta för
olaga diskriminering åren 1995–2003 var närmare tre fjärdedelar 30 år eller äldre.
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Endast 5 procent av de misstänkta var mellan 15 och 20 år och under åren 1996–
2001 förekom inga misstänkta i den åldersgruppen.

En mindre förskjutning i åldersfördelningen kan konstateras då antalet miss-
tänkta personer mellan 25 och 39 år minskade under den senaste treårsperioden,
samtidigt som antalet anmälningar i de yngre åldersgrupperna ökade. Det går
emellertid inte att dra säkra slutsatser, då det är frågan om så få anmälningar i
absoluta tal.

Lagförda
Antalet personer som lagförts för olaga diskriminering har ända sedan år 1990
varit försvinnande litet. I genomsnitt har antalet lagföringar sedan år 1995 varit
mindre än två per år. Orsaken till detta torde främst vara svårigheterna att styrka
att det varit frågan om ett brottsligt förfarande, då det för fällande dom krävs att
åklagaren kan styrka att diskrimineringen varit uppsåtlig. Åklagarväsendet har
sedan andra hälften av 1990-talet, bland annat genom fokuserad satsning på me-
tod- och kompetensutveckling och ökat samarbete med polisen, sökt öka antalet
lagföringar. Någon sådan ökning har dock inte kunnat noteras under 2000-talet
och det beror huvudsakligen på de ovan nämnda bevissvårigheterna (RÅ, 2003).
Det synes således som om problemet med få lagföringar är svårt att komma till
rätta med om inte lagstiftningen ändras. Påföljden har för samtliga personer som
dömts för olaga diskriminering varit böter.

Figur 5. Antal personer som misstänkts för olaga diskriminering åren 1995–2003 fördelat på olika åldrar.
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Offer
När det gäller åberopad diskrimineringsgrund begås en övervägande majoritet av
de anmälda fallen av olaga diskriminering mot någon på grund av dennes ras,
hudfärg, nationella eller etniska ursprung (SOU, 2001:39), se figur 6.

Av de anmälningar som rörde diskriminering på någon av de ovanstående grun-
derna avsåg ungefär två tredjedelar nationellt eller etniskt ursprung. Personer med
afrikanskt ursprung, eller med ursprung från Mellanöstern var överrepresenterade
i anmälningsstatistiken och svarade för närmare hälften av anmälningarna mellan
åren 1993 och 1999. Ras angavs ytterst sällan som diskrimineringsgrund. Det var
likaså ovanligt med anmälningar på grund av någons sexuella läggning eller tros-
bekännelse. I de fall anmälningarna avsåg sexuell läggning åberopades homosexu-
ell läggning i merparten av fallen. Även omständigheter som att brottet begåtts
mot någon på grund av att denne var transsexuell eller transvestit förekom. Detta
trots att de sistnämnda omständigheterna inte omfattas av diskrimineringsskyddet
i straffbestämmelsen om olaga diskriminering. I kategorin övrigt ingår andra fall,
där anmälan skett på grund av omständigheter som ligger utanför tillämpningsom-
rådet för straffstadgandet – bland annat ålder, kön, funktionshinder, att målsäg-
anden var alkohol- eller narkotikamissbrukare eller tillhörde viss grupp, politisk
eller annan, exempelvis olika mc-gäng (SOU, 2001:39).

Män var överrepresenterade när det gällde utsatthet för olaga diskriminering
under åren 1993–1999. Av dem som anmälde att de blivit utsatta för olaga diskri-
minering var 85 procent män och nästan alla restaurangrelaterade anmälningar
avsåg brott begångna mot män. Vad gäller åldersstrukturen var majoriteten (85
procent) av dem som anmälde brott mellan 17 och 45 år, men i de fallen anmälan
hade koppling till restauranger o.d. var den som anmälde brott generellt sett något
yngre (SOU, 2001:39).

Figur 6. Polisanmälningar rörande olaga diskriminering efter åberopad diskrimineringsgrund, åren 1993–1999.
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Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Att förebygga olaga diskriminering handlar bland annat om att ändra människors
synsätt och värderingar, vilket inte låter sig göras på något enkelt sätt. Ett viktigt
steg i riktning mot att förebygga och motverka etnisk diskriminering togs år 1997
då invandrarpolitiken ersattes med en integrationspolitik (prop. 1997/98:16, Skr.
2001/02:129). I regeringens handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homo-
fobi och diskriminering (Skr. 2000/01:59) presenteras ett stort antal åtgärder inom
flera samhällssektorer. Åtgärderna förväntas få stor betydelse i arbetet mot diskri-
minering (Ds 2002:26). Dessutom pågår en översyn av bestämmelsen om olaga
diskriminering, där fåtalet åtal uppmärksammas särskilt (SOU, 2001:39). En ut-
redning har med anledning av det lämnat förslag på att införa tre civilrättsliga
lagar mot diskriminering som överlappar straffbudet i brottsbalken (SOU, 2002:43).
Frågan om den straffrättsliga regleringen ska finnas kvar eller om den ska ersättas
av någon annan typ av reglering undersöks nu särskilt (Dir. 2002:11).

Olaga diskriminering har varit en prioriterad brottstyp för poliser och åklagare
sedan år 1996. Riksåklagaren utarbetade år 1999 en handlingsplan mot rasistisk
och liknande brottslighet som också omfattar olaga diskriminering. Särskilt
åklagarmyndigheterna har därför arbetat med åtgärder för att förbättra hante-
ringen av fall av olaga diskriminering. Sedan några år finns särskilt utbildade
åklagare på området som alltid är förundersökningsledare. Enligt de riktlinjer som
har utfärdats av Riksåklagaren ska åklagare alltid vara förundersökningsledare
vid utredningar om olaga diskriminering och åklagaren bör lämna särskilda utred-
ningsdirektiv till utredande polis. Både polis och åklagare ska också fokusera på
att vidta adekvata förstahandsåtgärder för att säkra den eventuella bevisning som
kan finnas i målet. Även om ansträngningarna inte har givit någon effekt på ande-
len lagföringar bör den ökade uppmärksamheten från samhällets sida jämte
rättsväsendets åtgärder kunna ha en viss brottsförebyggande effekt. Minskningen
av antalet anmälningar under 2000-talet kan vara ett tecken på att detta är fallet.
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Sammanfattning
Ekonomisk brottslighet är ett samlingsbegrepp som innehåller många olika typer
av brott. Den definition som används här är brott som sker för direkt eller indirekt
vinnings skull inom ramen för en organisation, i regel ett företag. Det rör sig om
bokföringsbrott, brott mot borgenärer, skattebrott, insiderbrott och otillbörlig kurs-
påverkan samt förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och bestickning.
De antalsmässigt vanligaste registrerade brotten är bokföringsbrott, olika typer av
skattebrott och brott mot borgenär. Dessa brottstyper har ökat stadigt sedan år
2001. En viktig förklaring till ökningen är att fler brott har upptäckts och anmälts
av de vikigaste kontrollfunktionerna, Skatteverket respektive konkursförvaltarna.
Eftersom konkurserna har ökat upptäcks också fler brott i samband med konkurs-
förvaltningen. Hos Skatteverket har anmälningsbenägenheten ökat som en följd av
att skattebrotten hamnat i fokus genom att myndigheten har bildat egna skattebrotts-
enheter. Antalet personer som lagfördes för skattebrott, bokföringsbrott och borgenärs-
brott har ökat från år 2001. Lagföringarna har ökat som en följd av tillkomsten av
Ekobrottsmyndigheten och det kraftiga resurstillskott som Skatteverkets nya
skattebrottsenheter inneburit.

Uppklaringsprocenten för ekobrott är relativ hög, eftersom gärningsmannen re-
gelmässigt är känd vid brottsanmälan. De flesta misstänkta och lagförda personer
för ekobrott är män i medelåldern. Skälet är att det är flest män som är företagare
och att brotten förutsätter att gärningsmannen nått en viss yrkesmässig position,
som främst medelålders män innehar. Ekonomisk brottslighet handlar inte enbart
om avancerade brott som drabbar skattekollektivet och den finansiella markna-
den. Förutom staten drabbas både företag och enskilda personer. Forskning visar
att ”alla” är potentiella ekobrottsoffer; från att bli lurad i hemmet av hantverkare
till att resurserna till den offentliga sektorn minskar på grund av korruption, bedrä-
gerier, skattebrott etc.

Inledning
Ekonomisk brottslighet är inte ett brott som kan återfinnas i en paragraf i lagboken
utan är ett kriminologiskt samlingsbegrepp, dessvärre med många definitioner

Ekonomisk brottslighet
AV ISABELLA CANOW OCH LARS KORSELL
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(Bergqvist, 2002). Det är emellertid vanligt att ekobrott beskrivs som vinningsbrott
som sker inom ramen för en näringsverksamhet (BRÅ, 2003a). Kort uttryckt är det
näringslivets brottslighet; vinningen av brottet kan vara ökade inkomster och mins-
kade utgifter. Eftersom det finns många regler för företag, som det dessutom kan
innebära ekonomiska fördelar att bryta mot, omfattar egentligen den ekonomiska
brottsligheten flera hundra regelsystem. De omfattar allt från vilotider för yrkes-
chaufförer till brott med punktskatter på alkohol. Av tradition, men också till följd
av omfattning och samhällsskada, finns emellertid ett kärnområde som i Sverige
räknas till ekobrotten (BRÅ, 2002):

• Bokföringsbrott (11 kap. 5 § brottsbalken) som innebär att företagets räkenska-
per är felaktiga eller bristfälliga till den grad att verksamheten inte i huvudsak
kan bedömas med ledning av dessa. Bokföringen är viktig för många intressen-
ter: för kreditgivare för att bedöma soliditeten, för investerare inför ett köp och
för Skatteverket för taxeringen. Bokföringsbrott är därför ett strategiskt brott,
som kan dölja andra brott, främst skattebrott och brott mot borgenärer (Dahlqvist
och Elofsson, 2002).

• Brotten mot borgenärer (11 kap. 1–4 §§ brottsbalken) är en samlingsbeteckning
på flera brott som har det gemensamt att en låntagare, till exempel inför en
konkurssituation, agerar på ett sådant sätt att det innebär skada för fordrings-
ägarna. Låntagaren kan exempelvis strax före en konkurs föra bort egendom
från företaget i syfte att förhindra att den används för utdelning till fordrings-
ägarna.

• Skattebrott i skattebrottslagen (1971:69). De olika typerna av skattebrott som
tar sikte på skilda situationer där den skattskyldige på olika sätt försöker komma
undan att betala skatt. Det kan exempelvis ske genom att lämna oriktiga uppgif-
ter i deklarationen eller att, på liknande sätt som för bokföringsbrott, åsidosätta
bokföringsskyldigheten eller skyldigheten att bevara räkenskaper.

• Insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan i insiderstrafflagen (2000:1086) som
innebär missbruk på de finansiella marknaderna. Vid insiderbrott utnyttjar nå-
gon insiderinformation, som ännu inte är offentliggjord, för att exempelvis sälja
eller köpa värdepapper innan informationen hinner komma ut och påverka kur-
sen. Vid otillbörlig kurspåverkan manipuleras marknaden, till exempel genom
skenaffärer.

Med undantag av insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan begås de brott som hit-
tills redovisats i princip av näringsidkare och i företagets eller företagarens intresse.1

Det är denna typ av brott – företagsrelaterad brottslighet eller ”corporate crime” –
som räknas till ekobrotten i Sverige (Clinard och Quinney, 1967; BRÅ, 2003a; BRÅ,

1 Skattebrott kan visserligen begås av privatpersoner, men det vanliga är att brotten i dessa fall gäller mindre
belopp än när de är företagsrelaterade och brukar därför hanteras genom administrativa sanktioner.
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2004a). Internationellt omfattar emellertid ekobrotten även yrkesrelaterad brottslig-
het eller ”occupational crime”, där personer inne i företaget eller organisationen
missbrukar sin ställning och begår brott, inte sällan riktade mot den egna arbetsgiva-
ren. Exempel på yrkesrelaterad brottslighet är följande brottstyper.

• Förskingring (10 kap. 1–3 §§ brottsbalken) som innebär att en person missbru-
kar sin förtroendeställning, med vinning för gärningsmannen och skada för hu-
vudmannen (Beckman m.fl., 1990). Om samma gärning begås av en person
utan förtroendeställning betraktas brottet i stället ofta som stöld.

• Trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § brottsbalken) som innebär att någon har
missbrukat sin förtroendeställning och därigenom skadat huvudmannen (Beck-
man m. fl. 1990). Gärningsmannen behöver däremot inte ha någon vinning av
brottet.

• Mutbrott (20 kap. 2 § brottsbalken) som innebär att någon tar emot eller begär
muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Mutbrottet brukar
betecknas som det passiva korruptionsbrottet till skillnad från bestickning som
är det aktiva korruptionsbrottet (se nedan). Sedan år 1977 omfattar mutbrott
inte enbart den offentliga sektorn utan även den privata (Holmqvist m.fl., 1999).
Enligt lagens förarbeten är varje transaktion otillbörlig som objektivt sett är
ägnad att påverka funktionärens tjänsteutövning (prop. 1975/76:176 i Ibid.).

• Bestickning (17 kap. 7 § brottsbalken) som utgör ”givarens brott” och innebär
att någon erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning.
Det spelar ingen roll vem som tar initiativet, om det är bestickaren som erbjuder
en muta eller mutaren som begär en sådan. Båda parterna kommer att bestraf-
fas, men initiativtagaren får normalt ett strängare straff än den andre. Transak-
tionen behöver inte fullföljas för att handlingen ska vara brottslig. Avböjer ena
parten att medverka är den andra parten ändå straffbar. Därav två olika
brottskategoriseringar i stället för en gemensam (Cars, 1990).

På det internationella planet räknas ofta bedrägerier till ekobrotten om de begås av
företag. Eftersom de flesta registrerade bedrägeribrott sker av privatpersoner och
det inte heller av statistiken framgår vilka bedrägeribrott som kan räknas till eko-
brott, behandlas inte denna brottstyp i detta kapitel.

I detta kapitel behandlas både den företagsrelaterade brottsligheten, som
bokföringsbrott, brott mot borgenärer, skattebrott och insiderbrott, och den yrkes-
relaterade brottsligheten, som förskingring, trolöshet mot huvudman, mutbrott och
bestickning.

Dold brottslighet
Till skillnad mot de flesta traditionella brott kan ett offer för ett ekobrott vara ove-
tande om att det har varit utsatt för brott (Friedrichs, 1996). Dessutom kan brottens
skadeverkningar vara spridda över ett stort antal offer, exempelvis skattebetalarna
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eller de finansiella marknaderna. Vid ekobrott förfogar gärningsmannen regelmäs-
sigt över den situation i vilket brottet sker. Det är företaget som svarar för bokfö-
ringen och det är i samband med denna reglerade skyldighet som många ekobrott
kan begås och döljas. Brottet kan vara omslutet av det normala sociala livet, vilket
gör att det är svårt att skilja från ett legalt affärsmässigt handlande (Mann, 1985).
Brotten genomförs av rätt person på rätt plats och i rätt sammanhang och döljs därför
av organisationens funktionella normalitet och av gärningsmannens legitimitet
(Clarke, 1990). De äger ofta rum i miljöer till vilka myndigheterna sällan har till-
träde (Stinchcombe, 1963; Katz, 1979; Persson, 1980; Clarke, 1990).  Mycket få
brott upptäcks, särskilt om de sker skickligt (Clarke, 1990).

Ekonomisk brottslighet är därför i hög grad detsamma som dold brottslighet.
Många av brotten saknar tydliga brottsoffer, som upptäcker och därmed gör brot-
ten synliga genom anmälan (BRÅ, 2002; BRÅ, 2003a; Korsell, 2003; BRÅ, 2004a).
Det gäller exempelvis skattebrott, bokföringsbrott, mutor och bestickning. Det är
också brott som de inblandade parterna gör allt för att dölja, som exempelvis
skattebrott i samband med svart arbete eller mutor. Många av ekobrotten hör till
de så kallade spaningsbrotten eftersom de upptäcks av kontroll- eller tillsyns-
myndigheter eller andra kontrollfunktioner som konkursförvaltare eller revisorer.
Följaktligen upptäcks skattebrott, bokföringsbrott och brott mot borgenärer genom
Skatteverkets kontroller, främst revisioner, och av advokater som i egenskap av
konkursförvaltare utreder konkursbon (Korsell, 2003). Mörkertalet får anses vara
särskilt stort för skattebrotten, där enbart en bråkdel av brotten upptäcks. Den
officiella statistiken kan därför inte ge ett tillfredställande underlag för att bedöma
den ekonomiska brottslighetens omfattning, karaktär, struktur och effekter (Ekobrotts-
myndigheten, 2001; BRÅ, 2004a).

Upptäcktsrisken är i huvudsak beroende av myndigheternas insatser för att be-
kämpa ekonomisk brottslighet. Det finns därför ett samband mellan antalet skattere-
visioner och antalet anmälda skattebrott samt mellan konkursutvecklingen och
bokföringsbrotten samt brotten mot borgenärer (BRÅ, 2002; BRÅ, 2003a). I analy-
ser av tidsserier bör man därför ta hänsyn till berörda myndigheters tillsyns- och
kontrollinsatser samt konkursutvecklingen, som varierar från år till år. Samman-
fattningsvis är statistiken över anmälda ekobrott en dålig indikator på den faktiska
brottsligheten, men kan användas med detta förbehåll.

Brottsstruktur
Majoriteten av de anmälda ekobrottsmisstankarna är brott mot kapitel 11 i brotts-
balken och mot skattebrottslagen. Till åklagarmyndigheten anmäldes år 2003 to-
talt 6 244 misstankar om brott mot kapitel 11 i brottsbalken samt misstankar om
5 467 brott mot skattebrottslagen, 1 440 förskingringsbrott, 327 trolöshet mot hu-
vudman, 165 mutbrott, 67 bestickningsbrott och 39 brott enligt insiderstrafflagen.

Av de anmälda brottsmisstankarna mot kapitel 11 i brottsbalken är 5 489 bok-
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föringsbrott, 589 oredlighet mot borgenär, 91 mannamån mot borgenär och 75
vårdslöshet mot borgenär. Av de anmälda brottsmisstankarna mot skattebrottsla-
gen är 2 118 skattebrott avseende mervärdesskatt, 1 955 skattebrott avseende öv-
riga skatter, 1 123 försvårande av skattekontroll och 229 skatteredovisningsbrott.

Denna fördelning har inte förändrats mer än marginellt under de senaste åren.
Viktigt att känna till är emellertid att brott kan räknas på olika sätt och att de
siffror som finns tillgängliga är åklagarväsendets sätt att räkna brottsmisstankar.
För vissa brottstyper kan emellertid en brottsmisstanke utgöra många enskilda brott.
Det gäller främst på skatteområdet där antalet styrs av i hur många deklarationer
som brotten har begåtts. Näringsidkare ger in deklarationer varje månad, för att
redovisa bland annat arbetsgivaravgifter och moms. En fortlöpande brottslighet
med exempelvis svarta löner blir därför många enskilda skattebrott. Om vi hade
haft uppgifter om antalet brott och inte brottsmisstankar hade därför skattebrotten
dominerat. Detta trots att det hade varit mycket ”luft” i siffrorna till följd av att
antalet brott mer speglar den tekniska konstruktionen av brottet än den faktiska
brottsligheten. Det är därför mer adekvat att peka ut bokföringsbrottet som det
stora volymbrottet.2

Figur 1. Fördelning av till åklagarväsendet inkomna brottsmisstankar gällande olika ekobrottskategorier, år
2003. Källa: Riksåklagaren.

2 Även bokföringsbrotten skulle ha varit fler eftersom det är ett brott per räkenskapsår för vilket räkenskaperna
är bristfälliga.
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Brottsutveckling
Som tidigare nämnts är det särskilt problematiskt att beskriva brottsutvecklingen
på ekobrottsområdet, eftersom anmälningarna är direkt beroende av kontrollsystem-
ens insatser och resurser samt konkursutvecklingen. Till skillnad från traditionella
brott, som anmäls till polisen, rapporteras de flesta ekobrott direkt till åklagar-
väsendet, eftersom upptäckten görs av en myndighet eller konkursförvaltare. Detta
innebär dels att anmälan gäller en brottsmisstanke, dels att det är åklagare som
registrerar ekobrotten i sitt register och därefter vidarebefordrar anmälan till poli-
sen eller Skatteverkets skattebrottsenheter för utredning (BRÅ, 2004c). Ekobrotts-
myndigheten, som är en åklagarmyndighet, har emellertid ”egna” poliser som
utreder ekobrott och därför går anmälningarna aldrig över till polismyndigheten.

Ekobrottsstatistiken rapporteras till BRÅ via Riksåklagarens databas BRÅDIS.
Detta påverkar ekobrottsstatistiken eftersom en systematisk underrapportering sker
genom att enbart brott med en skälig misstänkt rapporteras till BRÅ. Vidare räknar
åklagarna brott på ett annat sätt än polisen. Detta måste beaktas vid tidsserie-
analyser eller jämförelser med andra brott. Ytterligare en förändring som har på-
verkat ekobrottsstatistiken är att Ekobrottsmyndigheten bildades år 1998. Till en
början skulle myndigheten registrera ekobrott både i polisens RAR-register och i
åklagarnas BRÅDIS-register. Detta skedde emellertid bara under en kort period
innan man bestämde sig för att endast registrera i BRÅDIS. En följd av detta är att
ekobrottsstatistiken för år 1998 inte är tillförlitlig (BRÅ, 2004c).

Figur 2. Antal registrerade ekobrott i BRÅ:s databas, åren 1986–2003.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

10 kap. Förskingring och annan trolöshet 11 kap. Brott mot borgenärer m.m.

Brott mot skattebrottslagen m.m.



233

Ekonomisk brottslighet

Av figur 2 framgår två markanta nedgångar av de anmälda skattebrotten. Den
första, år 1992, kan förklaras av att skatteförvaltningen genomgick stora
organisationsförändringar samtidigt som 1990 års genomgripande skattereform
genomfördes. Detta medförde bland annat att antalet revisioner minskade och där-
med upptäcktes färre brott. Den andra nedgången, 1996–1999, beror sannolikt till
stor del på de ovan nämnda förändringarna av registreringsrutinerna. Samtidigt
registrerar BRÅ enbart sådana brottsmisstankar där det finns en skälig misstänkt
för brott, vilket medför att färre brott registreras än vad som registreras hos åkla-
garna (jämför figur 2 från och med år 1998).

Figur 3. Antal till åklagaren inkomna brottsmisstankar, åren 1997–2003.
Källa: Riksåklagaren.
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Figur 4. Antal till åklagaren inkomna brottsmisstankar, åren 1997–2003.
Källa: Riksåklagaren.
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Det inte möjligt att göra några tidsserier som speglar utvecklingen före respek-
tive efter år 1998. Följden är att det ser ut att vara fler brott innan Ekobrotts-
myndigheten bildades än efter. Det är således inte fråga om någon reell nedgång
utan en följd av olika datasystem samt inkonsekventa sätt att räkna skattebrott
(BRÅ, 2004c; BRÅ, 2004d). Med anledning av detta redovisas utvecklingen över
ekobrotten dels med data från BRÅ, dels med data från Riksåklagaren.

Under de senaste åren har brottsmisstankarna ökat för de flesta ekobrotten. Skä-
let är att konkurserna har ökat och i samband med konkursförvaltningen upptäcks
framför allt bokföringsbrott och brott mot borgenärer. Dessa brott följer därför den
ekonomiska konjunkturen. Orsaken till att skattebrotten har ökat är främst att
brottsanmälningarna har fått en högre prioritet inom skatteförvaltningen. De rik-
tade ekobrottsrevisionerna har också ökat, vilket leder till att fler grova och tids-
krävande skattebrott upptäcks och anmäls.

Regional fördelning
Eftersom ekobrott begås i företag är brotten koncentrerade till de områden i landet
som har en hög företagskoncentration, framför allt storstadsområdena. De avvikel-
ser som förekommer från företagskoncentrationen i landet speglar Skatteverkets
resurser i förhållande till antalet företag som kan kontrolleras. Exempelvis finns
det tecken som tyder på att resurserna för revisionsverksamheten i Stockholm är
något eftersatta med hänsyn till det stora antalet registrerade företag i länet (Korsell,
2003). Revisionsverksamheten kan ha olika inriktning, exempelvis många små
revisioner, som kan ge upphov till ett stort antal anmälningar om mindre allvarlig
brottslighet. Det kan också röra sig om ett fåtal tunga ekobrottsrevisioner, som ger
få anmälningar om mycket allvarlig brottslighet. Regionala avvikelser förekom-
mer också mot bakgrund av företagens branschsammansättning, eftersom kon-
kurserna drabbar branscher olika.

Uppklaring
Följande avsnitt, som tar upp de brott som framgår av tabell 1, bygger på BRÅ:s
statistik över uppklaringsprocenten och med hänsyn till de ovan redovisade
rapporteringsbristerna kan det finnas felkällor. Vår bedömning är att BRÅ:s siffror
ger en något för låg uppklaringsprocent eftersom de brott som inte rapporteras till
BRÅ skrivs av. Samtidigt är personuppklaringsprocenten något för hög eftersom
hänsyn inte har tagits till de ärenden som skrivits av i stadiet innan skälig miss-
tanke föreligger.

Uppklaringsprocenten för ekobrott är relativt hög. Förklaringen är att det näs-
tan alltid finns en misstänkt gärningsman när anmälan görs. För alla brott som
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omfattas av kapitel 11 i brottsbalken har uppklaringsprocenten pendlat mellan
som lägst 36 procent och som högst 90 procent. I genomsnitt ligger uppklarings-
procenten omkring 60 procent.

Uppklaringsprocenten gick kraftigt ned under första hälften av 1990-talet. En
rimlig förklaring till detta är en kombination av två samverkande faktorer; dels ett
ökat inflöde av brottsanmälningar, dels resursproblem hos de brottsutredande myn-
digheterna. Det tidiga 1990-talets kraftiga konkursuppgång ledde till en fördubb-
ling av anmälda brott enligt kapitel 11 i brottsbalken. Under samma period konsta-
terade riksdagens revisorer att det förelåg ”stora brister i rättsväsendets förmåga
att hantera ekobrotten” och att ”tidsfördröjningarna är alltför långa och många
brott hinner inte utredas innan de preskriberas” (RR, 1994:1).

Personuppklaringsprocenten är relativt hög för ekobrott jämfört med många
andra brott. Det har också att göra med att gärningsmannen som regel är känd när
anmälan ges in. Samtidigt är det stora variationer i uppklaringsprocenten mellan
olika typer av ekobrott. Något förenklat kan man säga att brott, som är relativt

Tabell 1. Antal anmälda och uppklarade brott samt personuppklaringsprocenten och
uppklaringsprocenten, år 2003.

Brottstyp Antal Antal Person- Upp-
anmälda upp- uppklarings- klarings-

brott klarade procenten procenten

Förskingring, grov förskingring,
undandräkt (1–3) 1 661 1092 26 66
Trolöshet mot huvudman (5) 264 153 12 58

11 kap. Brott mot borgenärer m.m. 2 876 2 001 44 70
Oredlighet mot borgenärer (1, 2) 258 129 19 50
Vårdslöshet mot borgenärer (3) 27 10 – 37
Mannamån mot borgenärer (4) 44 11 9 25
Bokföringsbrott (5) 2 543 1 801 48 71

Brott mot skattebrottslagen m.m. 2 581 1 440 35 56
Brott mot skattebrottslagen (2–10): 2 421 1 371 36 57
Skattebrott (2), skatteförseelse (3),
grovt skattebrott
avseende mervärdesskattelagen (4) 882 434 29 49
Skattebrott (2), skatteförseelse (3), 827 500 38 60
grovt skattebrott avseende
övrig skattelagstiftning (4) 40 27 63 68
Vårdslös skatteuppgift (5) 8 – – –
Skatteavdragsbrott (6) 113 78 40 69
Skatteredovisningsbrott (7),
vårdslös skatteredovisning (8)
Försvårande av skattekontroll (10) 551 332 44 60

Lagen om näringsförbud (överträdelse) 31 19 29 61
Aktiebolagslagen 111 46 15 41
Insiderstrafflagen (2–7) 18 4 17 22
Insiderstrafflagen:
otillbörlig kurspåverkan (9) – – – –
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enkla att utreda och bevisa, har en hög personuppklaringsprocent, medan mer
svårutredda brott har en lägre personuppklaringsprocent. Exempelvis är person-
uppklaringsprocenten hög för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll
men låg för trolöshet mot huvudman, brotten mot borgenärer och insiderbrott.
Skattebrotten ligger förhållandevis högt, vilket bland annat beror på att de har
blivit grundligt utredda genom Skatteverkets revisioner (Korsell, 2003).

Misstänkta
Medan många typer av traditionella brott till övervägande del begås av unga
personer gäller det motsatta förhållandet på ekobrottsområdet. De flesta misstänkta
för ekobrott är medelålders personer. Skälet är att brotten begås inom en närings-
verksamhet, vilket innebär att gärningsmannen först måste ha etablerat sig på
arbetsmarknaden, startat eget eller uppnått en viss position i företaget eller yrkes-
livet innan brotten kan begås.

Liksom vid traditionella brott är de flesta misstänkta personer män. Ett viktigt
skäl är att män i högre grad än kvinnor driver egna företag. Män har också företag
i branscher som är mer konjunkturkänsliga än sådana verksamheter som kvinnor
bedriver. Män drabbas därför av konkurser oftare än kvinnor (Korsell, 2003).

Förskingring är emellertid ett viktigt undantag från huvudregeln att ekobrotten
tillhör männens domäner. Nästan lika många kvinnor som män är misstänkta för
förskingring. Ett skäl kan vara att många kvinnor har positioner som möjliggör
förskingring, till exempel som butiksanställda eller kontorspersonal. Genom att
studera påföljderna kan slutsatsen dras att män begår mer avancerade försking-
ringsbrott än kvinnor och att det rör sig om högre belopp. Detta som en följd av att
männen har relativt sett högre positioner och därmed fler tillfällen till brott. Det är
också relativt vanligt att kvinnor är misstänkta för mutbrott. Ofta sker dessa brott
inom hemtjänsten där tillfällena till förhållandevis bagatellartade mutbrott är stora
samtidigt som kontrollen genom anhöriga och andra är god (Canow, 2002).

Lagförda
Som framgår av figur 5 skedde under åren 1997 och 1998 en kraftig uppgång av de
uppklarade brotten mot ekobrottslighetens volymärenden, det vill säga brott enligt
brottsbalken kapitel 11 och skattebrott. Det beror sannolikt på regeringens upp-
drag till Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen år 1996 att gemensamt minska bal-
anserna av ekobrott. Balansavarbetningen stimulerade att ”enklare” ekobrott
selekterades fram, vilket ökade antalet lagföringar. Härigenom minskade lagret av
”enklare” mål, som i sin tur drog ned volymen av lagföringar påföljande år.

Under senare år har lagföringarna emellertid ökat för brotten enligt kapitel 11 i
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brottsbalken och skattebrotten. Det finns flera skäl till uppgången. Inflödet har
ökat av anmälda brottsmisstankar, vilket beror på att Skatteverket anmäler fler
brott samtidigt som konkurserna ökat och därmed anmälningarna från konkurs-
förvaltarna. Ett annat skäl är Ekobrottsmyndighetens ökade effektivitet i ärende-
hanteringen. Vidare inrättade Skatteverket år 1998 skattebrottsenheter över hela
landet, något som i hög grad bidragit till den uppåtgående lagföringskurvan för
skattebrotten. Skattebrottsenheternas omkring två hundra utredare är ett faktiskt
nettotillskott på utredningssidan och det har också gett klara avtryck i statistiken.

Lagföringskurvan för förskingring är nedåtgående, men samtidigt har också de
anmälda brotten minskat.

Figur 5. Antal lagförda personer, åren 1995–2003.
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Figur 6. Antal lagförda personer, åren 1995–2003.
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Den stora variationen för de lagförda trolöshetsbrotten följer hyggligt utveck-
lingen av den anmälda brottsligheten. Den kraftiga nedgången av besticknings-
brott från år 1995 beror på en kraftig uppgång det året till följd av ett enskilt fall
där en person utsattes för bestickning av ett stort antal personer (Canow, 2002).
Som tidigare nämnts är både mutbrott och bestickning svåra att upptäcka och
därför är utvecklingen av lagförda personer förhållandevis jämn. Insiderbrotten
svarar för mycket små volymer och många brott avskrivs.

En intressant aspekt är att uppgången sedan år 2001 väl motsvarar den platå som
lagföringarna bildade åren 1997 och 1998. Detta har som tidigare förklarats med att
avarbetningen av ekobrottsbalanserna drev fram många men ”enkla” mål. Kanske
är den senaste tidens uppgång en effekt av att Ekobrottsmyndigheten och Skatte-
verkets skattebrottsenheter hittat fungerande arbetsformer, vilket lett till en generell
uppgång av lagföringarna. Det skulle betyda att den totala nivån för lagföringarna i
framtiden har tagit ett kliv uppåt till följd av dessa organisatoriska satsningar.

Offer
Bokföringsbrottens offer är de intressenter som skadas av att bokföringen inte är
tillförlitlig. En vanlig offergrupp är skattebetalarkollektivet, som till följd av
oredovisade inkomster i bokföringen, och därmed också i deklarationen, går miste
om skatteinkomster. Riktigt stora bokföringsbrott kan även påverka förtroendet för
hela näringslivet. Det var särskilt tydligt i USA med bokföringsskandalerna kring
företag som Enron och Worldcom. På senare tid har även svenska företag ankla-
gats för att ”frisera” räkenskaperna.

Det är på skatteområdet som de riktigt stora beloppen finns. Skatteverket räk-
nar med att det totala skattefelet uppgår till mer än 100 miljarder kronor om året,
till stor del en följd av olika skattebrott (Skatteverket, 2004). Något som skiljer
många skattebrott från traditionella brott är att de grundläggande gärningarna,
som exempelvis vid svart arbete, är till nytta för samhället i den meningen att de
ökar nationalinkomsten. Brottet består i att skatt inte betalas och följdskador är
bland annat illojal konkurrens, som kan slå ut företag som egentligen är effekti-
vare och livskraftigare än de som kan hålla sig kvar på marknaden med hjälp av
brott. Om hela ekonomin blev vit skulle dock inte skatteinkomsterna öka med 100
miljarder kronor eftersom många arbeten inte skulle bli gjorda om de utfördes med
beskattade medel.

Brotten mot borgenärer drabbar fordringsägare, som banker och framför allt
leverantörer, som inte får betalt. Även om siffror saknas drabbar sannolikt brotten
mot borgenärer enskilda aktörer mycket hårt. Vissa företag kan gå omkull till följd
av att de inte får betalt på grund av brott i samband med konkurser. De största
skadorna med insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan är sannolikt att de drabbar
förtroendet för de finansiella systemen. Otillbörlig kurspåverkan kan naturligtvis
även drabba enskilda aktörer på marknaden.
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De yrkesrelaterade brotten som förskingring och trolöshet mot huvudman leder
alltid till direkta ekonomiska skador för offret, som i regel är arbetsgivaren eller
uppdragstagaren. Mutbrott och bestickning kan också leda till ekonomiska skador,
till exempel när mutor leder till att en dyr och dålig leverantör får ett uppdrag.

Den yrkesrelaterade brottsligheten belyser emellertid det riktigt stora problemet
med ekobrott, det att brotten urholkar förtroendet i samhället. För att transaktions-
kostnaderna inte ska bli för höga och för att vi hela tiden måste försäkra oss mot att
inte bli lurade, förutsätts att vi kan lita på vår omgivning. Det handlar om:

• att de varor och tjänster som företag tillhandahåller håller erforderlig kvalitet
• att företag inte missbrukar sin maktställning
• att myndigheternas tjänstemän inte kan påverkas genom korruption
• att medarbetare i företag och organisationer är lojala mot sina uppdragsgivare

etc.

Kraven på ökad säkerhet i affärsuppgörelser leder till höga kostnader. Enligt Cressey
är det exempelvis fullt möjligt att få bort vissa ekobrott i näringslivet genom att
införa omfattande interna säkerhetssystem (Cressey, 1953). Problemet är bara att
dessa system skulle lägga en sådan hämsko på verksamheten att några affärs-
uppgörelser knappast heller skulle förekomma. I dagens komplicerade samhälle är
möjligheterna begränsade att övervaka verksamheten i företag och andra organi-
sationer – arbetet måste bygga på förtroende (Jamieson, 1984; Reis, 1984; Shapiro,
1990). Förtroendet är således av avgörande betydelse för ett fungerande samhälle
och det som utmärker ekobrott är att de slår mot detta, som kanske är samhällets
dyrbaraste kapital (Sutherland, 1949; Poveda, 1994).

Ekonomisk brottslighet handlar inte enbart om avancerade brott som drabbar
abstrakta offer som skattebetalarkollektivet, de finansiella marknaderna och för-
troendet i samhället. Förutom staten, drabbas både företag och enskilda personer
(BRÅ, 2003b; BRÅ, 2004a). Forskning visar att alla kan drabbas av ekonomisk
brottslighet (BRÅ, 2004a). I hemmet utsätts enskilda för ekobrott av exempelvis
fuskande hantverkare och reparatörer. Invånarna kan drabbas av vatten- och luft-
föroreningar, som både leder till skador och minskad trivsel. Lokalsamhällen drab-
bas också av korruption, som medför att resurserna minskar till offentliga investe-
ringar. Detsamma gäller bedrägerier, riktade mot exempelvis kommuner. På arbe-
tet kan allvarliga ekobrott inträffa. Brittiska undersökningar visar att det är fler
som dör till följd av säkerhetsbrister i arbetet än av traditionellt våld (BRÅ, 2004a).
Arbetstagare kan också exploateras genom överträdelser av avtal och regler om
arbetstid, raster, lön och andra ersättningar. Konsumenter kan dö eller skadas av
förgiftade eller olämpliga livsmedel. En av de äldsta formerna av livsmedelsfusk
är att späda ut livsmedel med vatten och andra billiga substitut. Brotten drabbar
också sparare. Många stora skandaler och allvarliga fall av bedrägerier har rört
finansiella tjänster och investeringar. Även om finansiella bedrägerier anses ligga
långt ifrån enskilda individers dagliga bekymmer påverkar många av dem både
stora och små investerare.
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Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Även om ekonomisk brottslighet långtifrån är någon ny företeelse var det först på
1970-talet som den fick kriminalpolitisk uppmärksamhet i Sverige (Lindgren, 2000).
Under första hälften av 1980-talet genomfördes stora förändringar inom
ekobrottsbekämpningen. Inom polisen inrättades ekorotlar och en omfattande
lagstiftningsöversyn genomfördes först av BRÅ och därefter av Eko-kommissionen
(Korsell, 2000). På den tiden var ekobrottsfrågorna mer kontroversiella än i dag
och utgjorde en arena för vänster- och högerkrafterna inom politiken (Lindgren,
2000). Något förenklat såg vänsterblocket ekobrott som sin kriminalpolitiska fråga
och därför kom också skattebrotten att dominera. På den borgerliga kanten betona-
des rättssäkerhet och det fria näringslivet.

Efter det att luften gått ur ekobrottsdebatten under andra hälften av 1980-talet
kom ekobrotten att bli en av de viktigaste kriminalpolitiska frågorna under fram-
för allt den senare delen av 1990-talet (Korsell, 2000). En viktig skillnad mot tidi-
gare är att ekobrottsfrågorna i dag har en betydligt bredare politisk uppslutning.
År 1995 lade regeringen fram en strategi för samhällets samlade åtgärder mot den
ekonomiska brottsligheten. Denna strategi ledde fram till en av de största kriminal-
politiska reformer som ägt rum i Sverige (Skr.1994/95:217).

Även om de organisatoriska förändringarna är nyskapande har satsningarna
ändå en traditionellt brottsutredande inriktning (Korsell, 2000). Förändringarna
innebär att åklagare, poliser och ekonomer är samlokaliserade inom Ekobrotts-
myndigheten, åklagarna har tillgång till ”egna” utredningsresurser och skattebrotts-
enheterna består av den ”moderna tidens poliser” i form av främst före detta skatte-
revisorer. 1995 års strategi gick emellertid längre och pekade särskilt på behovet
av att förebygga ekobrott. Detta i kombination med strategins betoning av såväl
forskning som ett uppföljningssystem för ekobrottsbekämpning, innebar att strate-
gin skisserade grunderna för en kunskapsbaserad ekobrottsbekämpning. Vissa steg
har därefter tagits i denna riktning och vi står därför inför en intressant utveckling
av strategierna mot ekobrott.3

BRÅ:s bedömning är att behovet av att förebygga ekobrott är stort eftersom brot-
ten är särskilt svåra att upptäcka och utreda (BRÅ, 2003a). Den traditionella
brottsbekämpningen kommer därför alltid att ha en begränsad effekt på ekobrotts-
området. Till detta kommer att förutsättningarna för att förebygga ekobrott egentli-
gen är goda, i själva verket av samma skäl som till varför de är svåra att upptäcka.
Som tidigare nämnts sker brotten helt och hållet inom ramen för en normalt laglig
verksamhet och gärningsmannen har därför stora möjligheter att begå brott utan att

3 Exempelvis har Ekorådet gett ut en antologi om att förebygga ekobrott (BRÅ, 2003b:10). BRÅ har tagit fram
en rapport i ämnet på uppdrag av regeringen (BRÅ, 2003a:1) och såväl Ekobrottsmyndigheten som Skattever-
ket har utarbetat egna rapporter.
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det upptäcks. Dessa verksamheter är samtidigt kringgärdade av regler, som man
bryter mot, kontrollfunktioner i form av anställda, fackföreningar, revisorer, leve-
rantörer, kreditgivare, kontrollanter från myndigheter etc. Alla dessa regler och funk-
tioner kan bättre tas i anspråk för att förebygga ekobrott. Av figur 2 framgår att två
markanta nedgångar har skett av de anmälda skattebrotten. Den första kan förklaras
av att skatteförvaltningen genomgick stora organisationsförändringar samtidigt som
1990 års genomgripande skattereform genomfördes. Detta medförde bland annat att
antalet revisioner minskade och därmed upptäcktes färre brott. Den andra nedgången
beror sannolikt till stor del på de ovan nämnda förändringarna av registrerings-
rutinerna med en övergång från RAR till BRÅDIS. Samtidigt registrerar BRÅ enbart
sådana brottsmisstankar där det finns en skälig misstänkt för brott, vilket medför att
färre brott registreras än som registreras hos åklagarna (jämför figur 2 från och med
år 1998). Det är således inte fråga om någon reell nedgång.

På skatteområdet diskuteras nu en ökad schablonisering av inkomstbeskattningen,
vilket kommer att tvinga upp skattenivån. För några år sedan fick revisorer en
skyldighet att anmäla brottsmisstankar som de upptäckte i samband med revisions-
arbetet i företag. Här drar lagstiftaren nytta av en kontrollfunktion som redan finns
i företaget men som kunde få ytterligare förebyggande uppgifter.

Särskilt Skatteverket har en lång erfarenhet av att arbeta medvetet med infor-
mation, service och kontroll för att öka laglydnaden och minska fel och fusk. Erfa-
renheter visar att man måste använda många förebyggande metoder eftersom de
som gör fel eller fuskar inte är en homogen grupp.
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Sammanfattning
De vanligaste anmälda och lagförda miljöbrotten är otillåten miljöverksamhet,
genom avsaknad av tillstånd, och nedskräpning. Dessa brott, liksom de flesta and-
ra miljöbrott, finns samlade i miljöbalken (MB). När denna balk infördes i slutet
av 1990-talet skedde en kraftig uppgång av anmälningarna om miljöbrott. Under
de senaste åren har emellertid anmälningarna börjat plana ut. Sannolikt kommer
miljöbrotten i framtiden antingen att fortsätta att öka svagt eller helt plana ut.

På samma sätt som för många ekobrott är det genom kontroll och tillsyn från
myndigheternas sida som miljöbrotten upptäcks och anmäls. Antalet misstänkta
personer minskade under år 2003 jämfört med föregående år. Liksom för eko-
brotten är 90 procent av de misstänkta personerna män, majoriteten är medelål-
ders. Uppklaringsprocenten är hög, dock är personuppklaringen mycket låg. Det
innebär att en stor del av de anmälda brotten skrivs av och aldrig leder till lagfö-
ring. Lagföringarna minskade något år 2003.

Vi betraktar miljöbrottslighetens offer som tämligen diffusa, som exempelvis
miljön eller samhället. Forskning visar emellertid att människor skadas av miljö-
brott i vardagen på samma direkta sätt som för traditionella brott. Det innebär
dock en utmaning att tydliggöra detta. Vår bild av miljöbrotten som offerlösa brott
medför också att det kriminalpolitiska intresset växlar, förmodligen i takt med
uppmärksamheten kring miljöfrågor i allmänhet.

Inledning
I dag uppfattar vi kampen mot miljöbrottsligheten som en självklarhet. Det var
annorlunda på 1970-talet; före BT-Kemi (BRÅ, 2002b). Åren runt 1977 blev be-
greppet miljöbrott allmänt känt genom giftskandalen i Teckomatorp. Då sattes
spaden i jorden efter långvariga klagomål från grannar, och ett hundratal läckande
gifttunnor med förorenade filtermassor upptäcktes. Fabriken jämnades så småningom
med marken, och i stället lade det uppmärksammade ärendet kring BT-Kemi grun-
den för begreppet miljöbrott (BRÅ, 1979). Det är nutidshistoria som lett fram till en
miljöbalk och en särskild miljöbrottsorganisation inom polis- och åklagarväsen-
det.

Miljöbrott
AV ISABELLA CANOW OCH LARS KORSELL
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Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, bör ses inte enbart som ett
omfattande regelverk på miljöområdet utan också som en markering av miljö-
frågornas betydelse.

Miljölagstiftningen används för att reglera ekonomiska aktiviteter i det mo-
derna industrisamhället. Utmärkande för denna typ av modern lagstiftning är sna-
rare att den reglerar verksamheter än förbjuder och kriminaliserar beteenden. Att
begreppet reglering används markerar att lagstiftaren tolererar den verksamhet
som kontrolleras. Reglering är därför inte ett försök att helt utplåna risker, utan ett
försök att hantera dem (Hutter, 2001). Överträdelser mot miljöbalken sanktioneras
genom straff. I vissa fall finns också administrativa sanktioner i form av miljö-
sanktionsavgift.

På senare tid har statsmakterna tagit nya initiativ för att komma till rätta med
miljöbrottsligheten. År 1998 presenterade regeringen en strategi för bekämpning
av miljöbrott. Målet är att minska miljöbrottsligheten genom skärpt lagstiftning,
bättre samordning och samarbete, kompetenshöjning och effektivare organisation.
Miljöbrotten är numera ett prioriterat område (Skr. 1998). Den 1 januari 2000
inrättade Riksåklagaren i samverkan med Rikspolisstyrelsen en ny organisation
för bekämpning av miljöbrott. I denna ingår specialutbildade poliser och åklagare.

Den stora nyheten med miljöbalken var att den samlade ihop en mängd utspridda
miljölagar och bestämmelser till en enhetlig lag (balk). Straffbestämmelserna i an-
nan lagstiftning och nya straffstadganden samlades i ett kapitel i miljöbalken (29
kap.). Det finns visserligen ett särskilt brott som benämns miljöbrott, men miljö-
brottsligheten omfattar ytterligare brott som tar sikte på att skydda miljön. Liksom
för ekonomisk brottslighet finns det inte någon enhetlig definition på begreppet mil-
jöbrott. Tidvis brukar dessutom miljöbrottsligheten räknas till den ekonomiska brotts-
ligheten eftersom det kan handla om att minska kostnaderna i en näringsverksamhet
genom att överträda miljöbestämmelser (Skr. 1995; Korsell, 2001). Utvecklingen i
Sverige har dock gått mot att betrakta miljöbrottsligheten som ett eget område skilt
från ekonomisk brottslighet, till följd av att miljöbrotten hanteras av en helt annan
organisation än ekobrotten. Till skillnad mot den diskussion som sedan länge pågått
beträffande ekobrotten, brukar definitionsfrågan på miljöbrottsområdet mer handla
om vilka konkreta brott som ska räknas till miljöbrotten. När det gäller ekobrotten
diskuteras inte minst sociologiska faktorer rörande personer som begår brotten och
vilka egenskaper gärningarna har. I nedanstående förteckning redovisas definitionen
av begreppet miljöbrott och vilken brottslighet som ingår i detta avsnitt.

• Miljöbrott (29 kap. 1 § MB) tar sikte på föroreningar i mark, vatten eller luft.
Vidare gäller regeln mot olägenheter i miljön genom buller, skakning eller strål-
ning. Straffansvar inträder inte om en myndighet har tillåtit förfarandet eller
detta är allmänt vedertaget. I samma lagrum finns också det grova miljöbrottet
och i kapitlets andra paragraf, oaktsamhetsbrottet vållande till miljöstörning.

• Miljöfarlig kemikaliehantering (29 kap. 3 § MB) handlar om uppsåtliga och
oaktsamma gärningar avseende bristande skyddsåtgärder, produktval eller för-
siktighetsmått med kemikalier.
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• Otillåten miljöverksamhet (29 kap. 4 § MB) tar sikte på den som påbörjar eller
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan att ha erhållit nödvändiga
tillstånd, godkännanden eller motsvarande. Brottet avser även överträdelse av
tillståndsvillkor eller villkor för dispens eller annat liknande villkor.

• Försvårande av miljökontroll (29 kap. 5 § MB) gäller för den som inte lämnar
underrättelser eller uppgifter som myndigheterna kan kräva enligt miljöbalken
eller som redovisar oriktiga uppgifter som har betydelse för tillståndsprövningen
eller tillsynen.

• Nedskräpning (29 kap. 7 § MB) avser en situation när någon skräpar ner utom-
hus på en plats till vilken allmänheten har tillträde eller insyn.

• Bristfällig miljöinformation (29 kap. 6 § MB) kompletterar det nyss redovisade
brottet försvårande av miljökontroll. Det avser en mer allmän informations-
skyldighet, där någon bryter mot miljöbalken genom att antingen inte ge in
handlingar eller redovisa felaktiga uppgifter. Dessutom avses en mer preciserad
informationsskyldighet, där någon inte följer märkningskraven som kan gälla
för exempelvis kemiska produkter. Förutsättningen för straffbarhet är att under-
låtenheten eller gärningen ska vara ägnad att försvåra bedömningen av riskerna
för människors hälsa eller miljö.

• Obehörig befattning med djur eller växtart (29 kap.10 § MB) tar sikte på när
någon obehörigen tar befattning med djur- eller växtart, ägg, rom eller bon som
gärningsmannen vet eller har skälig anledning att anta, har åtkommits genom
brott mot föreskrifter i miljöbalken.

• Blankettstraffbud innebär att straffbestämmelsen inte innehåller någon själv-
ständig brottsbeskrivning. I stället har beskrivningen begränsats till att avse en
överträdelse av en materiell regel som finns i en annan paragraf i miljöbalken,
till exempel förbud mot spridning av bekämpningsmedel mot lövsly. Det finns
ett femtiotal sådana blankettstraffbud i miljöbalken.

• Förorening från fartyg (lagen [1980:424] om åtgärder mot förorening från far-
tyg) innebär förbud mot förorening från fartyg, mottagning av skadliga ämnen
från fartyg, fartygs konstruktion med mera.

• Jaktbrott (jaktlagen [1987:259]) om jakten gäller skyddade arter.
• Smuggling (lagen [2000:1225] om straff för smuggling) om det gäller skyddade

djur- och växtarter samt vissa varor och avfall.
• Spridande av gift eller smitta (13 kap. 7 § BrB), förgöring (13 kap. 8 § BrB) och

vårdslöshet med gift eller smittämne (13 kap. 9 § BrB) finns i brottsbalken och
räknas till miljöbrotten beroende på omständigheterna (RÅ, 2001).

Egentligen kan miljöbrottsligheten omfatta ett ännu vidare område, om vi i bety-
delsen miljöbrott lägger att brotten har en skadlig effekt – eller risk för sådan – på
vatten, mark och luft eller genom miljöverkan på människors hälsa.
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Dold brottslighet
De senaste årens kraftiga ökning av anmälningar för miljöbrott antyder att mörker-
talet är stort. Liksom ekobrotten är de flesta miljöbrott så kallade spaningsbrott; de
måste upptäckas av kontrollorgan, till exempel kommunernas miljö- och hälso-
skyddsförvaltningar. Stor uppmärksamhet har också riktats mot hur kontrollverk-
samheten och sanktionssystemet fungerar (Eriksson m.fl., 1988; Eriksson, 1991;
Rudén m.fl., 1998; Ds, 1998; Johannesson och Johansson, 2001; Pettersson, 2001;
BRÅ, 2001). Brotten anmäls sällan av brottsoffer, eftersom många miljöbrott har
diffusa brottsoffer som naturen, miljön och kommande generationer. Upptäcks inte
brotten genom kontroll eller spaning kommer de sällan att registreras och hamna i
kriminalstatistiken. Därför speglar kriminalstatistiken dåligt den faktiska miljö-
brottsligheten. Främst beskriver statistiken de resurser som sätts in hos myndighe-
terna för att kontrollera regelefterlevnaden på miljöområdet. Vilka brott som upp-
täcks styrs således av vilka kontrollinsatser som sätts in och vad som kontrolleras.
Härigenom hamnar enbart ett urval av brotten i rättsmaskineriet (Korsell, 2003).

Det är inte heller säkert att de upptäckta miljöbrotten anmäls, vilket gäller även
för ekobrotten. Kontrollmyndigheterna kan underlåta att anmäla eftersom de kan
ha uppfattningen att rättsväsendet saknar resurser att utreda dem. En kontrollmyn-
dighet kan också låta bli att anmäla brott där felet så småningom har rättats till
eller där en anmälan bedöms kunna leda till att det fortsatta samarbetet mellan
myndighet och företag kan försämras (Hawkins, 1984 och 1992; Hawkins och
Thomas, 1984 och 1992). Det finns också administrativa sanktioner – i form av
miljösanktionsavgifter – som myndigheterna kan besluta om. Ibland fungerar sank-
tionerna som ett substitut till brottsanmälan och straff. Kontrollmyndigheterna är
mindre vana att betrakta miljööverträdare som kriminella och miljöbrott som rik-
tiga brott. De är mer inriktade på att rätta till problem än bestraffa lagöverträdare
(Benson och Cullen, 1998). Det är sannolikt dessa former av hänsynstaganden som
minskat genom miljöbalken och den nya miljöbrottsorganisationen. Miljöbalken
förtydligar också kontrollmyndigheternas anmälningsskyldighet. Följden har bli-
vit att det straffrättsliga perspektivet fått större genomslag, vilket lett till en kraftig
ökning av anmälningarna.

Ju fler inspektioner myndigheterna utför, desto fler anmälningar kommer att
göras. Det är inte enbart intensiteten i kontrollverksamheten som styr vilka brott
som hamnar i rättsmaskineriet, utan också vilken inriktning kontrollen har (Korsell,
2003). Som framgår av anmälningskurvan sköt anmälningarna i höjden år 1992
trots att antalet inspektioner inte hade ökat. Skälet till detta var särskilda kontroll-
insatser kring hanteringen av träskyddsbehandlat virke. Att anmälningarna ökade
kraftigt år 2000, utan att motsvaras av fler inspektioner, bedöms bero på att kon-
trollen riktades in på tre områden: importörer i Stockholmsområdet, stormarkna-
der och antibakteriella produkter. Eftersom det fanns problem på dessa områden
ökade också anmälningarna.

Tillsynsmyndigheterna kan besluta om administrativa sanktioner, miljösanktions-
avgifter, vid vissa överträdelser. Dessa kan uppgå till väsentligt högre belopp än
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böter, från 5 000 kronor till en miljon. Som framgår av tabell 1 är det förhållande-
vis många beslut som meddelas. Ett skäl till att sanktionsavgifterna har minskat i
antal är att företagen har blivit bättre på att lämna in miljörapporter i tid. Det har
lett till att myndigheterna i mindre grad påför förseningsavgifter.

Tabell 1. Naturvårdsverkets beslut om sanktioner gällande olika miljöbrottskategorier,
åren 1999–2003.

År Beslut

1999 824
2000 2 283
2001 1 558
2002 1 276
2003 1 014

Källa: Naturvårdsverket.

Figur 1. Antal anmälda och antal utförda inspektioner av Kemikalieinspektionen, åren 1986–2003.
Källa: Kemikalieinspektionen.
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Brottsstruktur
År 2003 anmäldes till åklagarmyndigheterna 939 misstankar om brott om ”otillå-
ten miljöverksamhet” genom avsaknad av tillstånd. Denna brottskategori var den
största räknat till antalet anmälda misstankar om brott, följt av nedskräpning med
653 misstankar. Det var dessa två brottstyper som påverkade ökningen av miljö-
brotten år 2003.

Brottsstrukturen för övriga miljöbrott:

• 417 brott mot försvårande av miljökontroll
• 345 miljöbrott eller grovt miljöbrott
• 342 brott mot vållande till miljöstörning
• 222 brott mot otillåten miljöverksamhet genom brytande mot villkor i tillstånd
• 213 brott mot miljöbalken avseende naturvård och artskydd
• 199 brott mot miljöbalken i samband med kemikaliehantering
• 154 brott mot jaktlagen1

• 92 brott mot bristfällig miljöinformation
• 90 brott mot miljöfarlig kemikaliehantering
• 78 brott vardera mot miljöbalken avseende miljöskydd och vattenverksamhet

respektive brott mot förbud mot djurhållning.

Det vanligaste anmälda miljöbrottet var otillåten miljöverksamhet. Skälet är san-
nolikt att miljölagstiftningen i hög grad är inriktad på att miljöpåverkande verk-
samheter ska ha någon form av tillstånd. Som tidigare nämnts syftar lagstiftningen
inte till att förbjuda utan att reglera verksamheter, och då är tillståndsfrågan av
grundläggande betydelse. Myndigheternas kontroll är därför inriktad på förekoms-

1 Vi vet inte hur många av dessa brott som avser skyddade djurarter och därmed hör till miljöbrotten.

Tabell 2. Fördelning av till åklagarväsendet inkomna brottsmisstankar gällande olika
miljöbrottskategorier, åren 2001–2003.

Brottstyper 2001 2002 2003

Jaktlagen 177 186 154
Miljöbrott/grovt miljöbrott 328 368 345
Vålande till miljöstörning 353 398 342
Miljöfarlig kemikaliehantering 84 89 90
Otillåten miljöverksamhet genom avsaknad av tillstånd 661 684 939
Otillåten miljöverksamhet genom brytande mot villkor i tillstånd 312 246 222
Försvårande av miljökontroll 563 615 417
Bristfällig miljöinformation 162 182 92
Nedskräpning 469 565 653
Brott avseende naturvård och artskydd 227 144 213
Brott avseende miljöskydd och vattenverksamhet 53 66 78
Brott i samband med kemikaliehantering 266 219 199
Förbud mot djurhållning 85 87 78

Källa: Riksåklagaren.
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ten av tillstånd och att dessa följs. För brottet otillåten miljöverksamhet dominera-
des anmälningarna av fall där tillstånd saknades.

Nu som förr är nedskräpning ett av de vanligaste miljöbrotten. Det har att göra
med att betydligt fler personer och företag har tillfälle att begå detta brott jämfört
med många andra miljöbrott, som förutsätter att en miljöpåverkande verksamhet
bedrivs. Nedskräpning är också ett synligt brott, som kan upptäckas och anmälas
av många personer (jfr Stinchcombe, 1963).

Brottsutveckling
För att illustrera den kraftiga förändringen av antalet anmälningar sedan miljöbalken
trädde i kraft finns i figur 2 en tidsserie över anmälda brott mot miljöbalken och
två av de viktigare miljölagarna före miljöbalkens tillkomst: naturvårdslagen och
miljöskyddslagen. Tidsserien har emellertid brister. För det första innehåller
miljöbalken fler brott än de två lagar som svarar för kurvan fram till och med
miljöbalkens införande. Dessutom räknades brotten statistiskt sett på ett annat sätt
före miljöbalken. Men trots dessa brister åskådliggör tidsserien väl att antalet an-
mälningar var ganska få och jämt fördelade mellan åren före miljöbalkens till-
komst och att ett dramatiskt skifte sedan inträffade.

En intressant aspekt är att anmälningarna har börjat plana ut och sannolikt
kommer miljöbrotten i framtiden antingen att fortsätta att öka svagt eller helt
plana ut. I Miljöbalkskommitténs betänkande föreslås flera förändringar. Om dessa
går igenom kommer anmälningarna av den mindre allvarliga miljöbrottsligheten
att påverkas i minskande riktning (SOU, 2004:37). Förslagen innebär att beteenden
som inte är straffvärda hanteras enbart genom administrativa sanktioner.

Figur 2. Anmälda miljöbrott åren 1994–2003.
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Regional fördelning
På liknande sätt som ekobrotten är miljöbrotten koncentrerade till landets storstads-
områden där flest företag är belägna, det vill säga i Stockholms, Västra Götalands
och Skåne län. Den regionala fördelningen speglar också lokala problem och inte
minst lokala och regionala satsningar på miljökontrollområdet (jfr Korsell, 2003).
Exempelvis var det år 2003 många anmälningar i Östergötlands län om miljöfar-
lig kemikaliehantering medan Skåne län hade höga siffror för nedskräpning. Det
är framför allt otillåten miljöverksamhet genom avsaknad av tillstånd respektive
nedskräpning som svarar för de stora fluktuationerna av anmälningar.

Uppklaring
Uppklaringsprocenten för miljöbrottsligheten är visserligen hög i jämförelse med
traditionella brott, men det är få brott som personuppklaras, det vill säga det är en
mycket stor andel av brottsmisstankarna som skrivs av och som aldrig leder till

Tabell 3. Antal anmälda och antal uppklarade miljöbrott samt personuppklarings-
procenten och uppklaringsprocenten, år 2003.

Brottstyp Anmälda  Antal Person- Uppklarings-
uppklarade uppklarings- procenten

procenten

Brott mot miljöbalken 3 786 2 787 11 74
Miljöbrott, grovt miljöbrott (1) 432 263 7 61
Vållande till miljöstörning (2) 290 207 8 71
Miljöfarlig kemikaliehantering (3) 460 69 2 15
Otillåten miljöverksamhet ”genom
avsaknad avtillstånd etc.” (4 § 1st.) 732 526 15 72
Otillåten miljöverksamhet genom
brytande av villkor etc. (4 § 2 st.) 149 141 20 95
Försvårande av miljökontroll (5) 77 541 16 703
Bristfällig miljöinformation (6) 45 199 18 442
Nedskräpning (7) 1 248 481 9 39
Brott mot miljöbalken ”avseende
naturvård och artskydd”
(8 § 1–5, 8–11, 16, 17, 28 p) 151 111 21 74
Brott mot miljöbalken ”avseende
miljöskydd och vattenverksamhet”
(8 § 6, 7, 12–15 p) 72 55 11 76
Brott mot miljöbalken ”i samband
med kemikaliehantering etc.”
(8 § 18–27 p) 83 152 22 183
”Förbud mot djurhållning m.m.” (9) 46 40 9 87
”Obehörig befattning m. djur
eller växtart etc.” (10) 1 2 100 200



253

Miljöbrott

lagföring. Många miljöbrott är svåra att utreda och det kan finnas betydande pro-
blem att visa uppsåt. Det kan också vara svårt att klargöra vem som har det
straffrättsliga ansvaret för gärningen. Den låga personuppklaringen beror sanno-
likt också på att myndigheterna har betydande resursproblem med att hantera den
dramatiska uppgången av antalet brottsanmälningar sedan miljöbalken infördes.
En för hög arbetsbörda leder till att många brottsmisstankar skrivs av (Korsell,
2003).

Misstänkta
Under år 2003 misstänktes totalt 675 personer för brott mot miljöbalken. Av dessa
var 57 kvinnor. Majoriteten av de misstänkta, 159 personer, var i åldersintervallet
50–59 år, följda av 146 personer i åldersintervallet 40–46 år.

I likhet med ekobrotten är personerna misstänkta för miljöbrott medelålders
män. Andelen kvinnor misstänkta för miljöbrott var endast 10 procent. Trenden är
också stabil sedan miljöbalken infördes. Könsfördelningen har att göra med att
brotten regelmässigt sker i näringsverksamhet; det är främst män som antingen är
egna företagare eller som har sådana befattningar att de bär ansvar för underlåtelser
och andra överträdelser som sker i företag (Weisburd och Waring, 2001). Det inne-
bär samtidigt att de misstänkta personerna måste vara etablerade på arbetsmark-
naden och ha uppnått en viss position.

Figur 3. Misstänkta personer för brott mot miljöbalken, fördelade på kön, åren 1999–2003.
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Tabell 4. Antal lagförda personer efter brottslagrum och lagföringstyp för brott mot
miljöbalken, år 2003.

Brottstyp Summa Straff- Domar Åtals- Därav
före- under- Huvud-

lägganden låtelse brott

Brott mot miljöbalken 464 224 225 15 410
1 § Miljöbrott, grovt miljöbrott 23 2 21 – 15
2 § Vållande till miljöstörning 27 8 19 – 25
3 § Miljöfarlig kemikaliehantering 7 3 4 – 5
4 § Otillåten miljöverksamhet

”genom avsaknad av
tillstånd etc.” (1 st.) 142 79 62 1 126

4 § Otillåten miljöverksamhet
”genom brytande mot villkor
i tillstånd etc.” (2 st.) 26 9 17 – 23

5 § Försvårande av miljökontroll 27 3 22 2 24
6 § Bristfällig miljöinformation 7 5 2 – 5
7 § Nedskräpning 112 79 29 4 104
8 § Brott mot miljöbalken

”avseende naturvård och artskydd”
(1–5, 8–11, 16–17, 28 p.) 32 12 20 – 27

8 § Brott mot miljöbalken
”avseende miljöskydd och
vattenverksamhet” (6–7, 12–15 p) 12 2 10 – 12

8 § Brott mot miljöbalken
”i samband med kemikaliehantering
etc.” (18–27 p.) 12 10 2 – 11

9 § ”Förbud mot djurhållning m.m.” 29 12 17 – 26
10 § ”Obehörig befattning med djur

eller växtart etc.” – – – – –
Okänt brott mot MB 8 – – 8 7

Lagförda
Det är förhållandevis få person som lagförs för brott mot miljöbalken. Under år
2003 lagfördes totalt 464 personer. Av dessa var 39 kvinnor och 15 ungdomar
mellan 15–20 år. Det är en kraftig minskning jämfört med år 2002. Av figur 4
framgår utvecklingen över lagföringsstatistiken sedan år 2000, då den nya
miljöbalken började ligga till grund för lagföringar.

Av tabell 4 framgår strukturen på de lagförda miljöbrotten under år 2003. Det
vanligaste lagförda brottet var otillåten miljöverksamhet genom avsaknad av till-
stånd med 142 lagförda personer, följt av nedskräpning med 112 lagförda personer.
Som tidigare nämnts dominerade också dessa två kategorier bland de anmälda
brotten.

Som framgår av figur 5 är det inte mindre än hälften av miljöbrotten som leder
till lagföring genom strafföreläggande. Det innebär att en stor andel av de brott
som selekteras fram av åklagarna är av mindre allvarlig natur och enkla att utreda
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eftersom gärningsmannen har erkänt. Som tidigare nämnts är bakgrunden resurs-
problem genom den stora ökningen av antalet anmälningar. Sannolikt prioriteras
därför många ärenden som snabbt kan leda till lagföring. Figuren speglar också att
miljöbrotten till stor del handlar om bötesbrott (även i kombination med villkorlig
dom).

Figur 4. Lagförda personer för brott mot miljöbalken, fördelade på kön, åren 2000–2003.
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Offer
Som tidigare nämnts räknas de flesta miljöbrott till spaningsbrotten eftersom det
inte finns några tydliga offer som upptäcker och anmäler brotten. Det är omöjligt
för exempelvis en person som bor nära en fabrik att veta om företaget har tillstånd
till de olika processerna och om tillstånden också följs. Många miljöbrott uppfattas
därför som abstrakta och svårtillgängliga ur ett offerperspektiv.

Även om miljöbrotten saknar den traditionella brottslighetens dramatik med det
skadade offret, medför miljöbrotten stora skador. Dessa drabbar vanliga männis-
kor lika allvarligt och direkt som traditionella brott. Det menar forskaren Hazel
Croall (BRÅ, 2004), som exemplifierar med luftföroreningar som skadar personer
som bor nära fabriker. Hazel pekar också på nedsmutsning och nedskräpning,
brott som minskar människors livskvalitet och som dessutom leder till utflyttning,
sämre affärsliv och service samt farliga arbetsplatser till följd av otillåten kemikalie-
hantering etc.

Det är emellertid svårt att tydliggöra miljöbrottslighetens skador och det kan
därför gå långa perioder innan händelser inträffar som uppfyller de krav på dra-
matik som attraherar medierna.

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Bristen på tydliga offer påverkar också den kriminalpolitiska diskussionen. Av en
undersökning framgår att allmänheten ser mindre allvarligt på miljöbrott i dag än
på 1980-talet (Wibe, 1990 och 2003). När uppmärksamheten minskar kring Three
Mile Island, Tjernobyl, oljeskadade sjöfåglar eller döda sälar, avtar också engage-
manget för miljöfrågorna för att återigen öka när allvarliga händelser inträffar.
Det är rimligt att engagemanget för miljöfrågor i allmänhet också i hög grad
påverkar synen på miljöbrotten. Även om miljöbrotten i dag inte uppfattas tillhöra
kriminalpolitikens viktigaste frågor kan detta ändras över en dag när vi står inför
en allvarlig händelse.

En annan aspekt som påverkar det kriminalpolitiska synsättet är att alla verk-
samheter påverkar miljön och att det inte finns någon klar gräns som för traditio-
nella brott mellan det tillåtna och det otillåtna. Eftersom tillståndsmyndigheterna i
hög grad är beroende av det enskilda företagets egna uppgifter inför tillstånds-
prövningen leder det till att företagen behandlas olika (Petterson, 2001). Följden är
att vad som är straffbart i grunden är förhandlingsbart. Det är därför svårt för
miljöstraffrätten att få samma genomslag som sådana brott som entydigt pekar ut
onda gärningar. Dessutom är sannolikheten för att straffas för miljöbrott liten och
de straff som döms ut är låga (BRÅ, 2002a). Enbart ett fåtal personer har dömts till
fängelse under miljöbrottslighetens trettioåriga historia.
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Som framgått har anmälningarna ökat kraftigt sedan miljöbalkens tillkomst
och det speglar att samhället har intagit en hårdare attityd på miljöregleringens
område. Det är en viktig fråga hur näringslivet ska regleras för att åstadkomma
bästa möjliga resultat. På miljöområdet handlar det om vilken strategi statsmak-
terna ska inta för att företagen ska agera på ett sådant sätt att den negativa miljö-
påverkan blir så liten som möjligt. Här finns olika skolor, där vissa hävdar att
straffrättsliga lösningar är av central betydelse, medan andra menar att det är
effektivare att arbeta med service och information för att öka laglydnaden (Korsell
och Nilsson, 2003).

Forskning visar att enbart en straffrättslig inriktning inte är framgångsrik efter-
som brotten är svåra att upptäcka och lagföra. Näringslivet måste därför i största
möjliga utsträckning frivilligt följa reglerna för att målen med miljölagstiftningen
ska uppnås (jfr Korsell, 2004). Går statsmakterna fram för hårt riskerar man också
organiserat motstånd. I stället gäller det att uppmuntra näringslivet att ta ett större
miljöansvar än vad miljölagstiftningen kräver. Lagen måste alltid innehålla
minimiregler. Därför är självreglering en effektiv metod för näringslivet att självt
skatta ett ansvar för regleringen och utveckla normerna i takt med den tekniska
utvecklingen. Självreglering missbrukas emellertid av aktörer som har starka mo-
tiv för att bryta mot reglerna. En metod är därför påtvingad självreglering (enforced
self regulation), där myndigheterna kontrollerar att företagen följer sina egna reg-
ler. Straffrättsliga lösningar är också viktiga som komplement för att kunna lägga
kraft bakom orden när myndigheter med kontrollfunktioner för en dialog med före-
tagen. Vid sidan av självreglering är information och service från myndigheterna
angeläget eftersom det stimulerar till en ökad laglydnad.

En förebyggande strategi med förankring i forskningen är därför att ge närings-
livet ett stort eget ansvar men följa upp det med myndighetskontroll. Myndighe-
terna ska också vara aktiva med information och service. För att myndigheterna
ska kunna agera med en stor trovärdighet behövs så väl milda som stränga sank-
tioner.
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Sammanfattning
Från att stadigt ha minskat under nästan hela 1990-talet ökade den anmälda
rattfylleribrottsligheten under åren 2001–2003. Troliga orsaker till detta är till-
komsten av lagstiftningen för drograttfylleri och polisens ökade tillämpning av
riktade kontroller. Hela ökningen kan emellertid inte förklaras av detta; en faktisk
ökning av rattfylleribrottsligheten är sannolik. Den fortsatta ökningen av alkohol-
konsumtionen tyder också på detta. Ökningen kan också märkas i antalet personer
som lagförts för rattfylleri.

För första gången sedan år 1998 ökade påföljden fängelse i samband med grovt
rattfylleri; detta på bekostnad av villkorlig dom i förening med samhällstjänst.
Andelen kvinnor som misstänks för rattfylleri har successivt ökat under en längre
period.

Inledning

Straffet för rattfylleri har förändrats successivt från 1920-talet fram till den nuva-
rande lagstiftningen, som trädde i kraft under första delen av 1990-talet. Den första
lagstiftningen, som innehöll ansvarsbestämmelser baserade på promillegränser, kom
år 1941. Gränsvärdena för det som i dag avser det vanliga respektive det grova
brottet, bestämdes då till 0,8 respektive 1,5 promille. Efter ytterligare tio år kom
dagens lag om straff för vissa trafikbrott att gälla. Under första delen av 1990-talet
gjordes två omfattande reformer av rattfyllerilagstiftningen.

Lagstiftningen avseende vissa trafikbrott, som trädde i kraft den 1 juli 1990,
innebar generellt sett tre förändringar vad gäller rattfylleribrottet. För det första
ändrades det som tidigare benämndes som rattonykterhet och rattfylleri till att i
stället bli ett gradindelat brott – rattfylleri och grovt rattfylleri. För det andra
sänktes den nedre straffbarhetsgränsen från 0,5 till 0,2 promille. För det tredje
ändrades bedömningen av brottets svårhetsgrad samt påföljdsvalet vid rattfylleri. I
stället för att enbart se till promillenivån skulle domstolen, precis som vid andra
gradindelade brott, göra en samlad bedömning av omständigheterna.

Den andra ändringen av trafiknykterhetslagstiftningen ägde rum den 1 februari
1994. Gränsvärdet för grovt rattfylleri sänktes från 1,5 till 1,0 promille och maximi-
straffet för grovt rattfylleri höjdes från ett till två års fängelse. Det uttalades också

Rattfylleri
AV TOVE SPORRE
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att fängelsestraffet skulle betraktas som normalpåföljd vid grovt rattfylleri.
Paragraferna 4 och 4a i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott reglerar i
dag trafiknykterhetsbrotten. Den 1 juli 1999 infördes också en särskild angivelse
under paragraf 4 avseende förbud mot rattfylleri under påverkan av narkotika.
Straffet för rattfylleri är i dagsläget böter eller fängelse i högst sex månader. Anses
brottet vara grovt ska gärningsmannen dömas till fängelse i högst två år.

Dold brottslighet
Den faktiska brottsligheten för rattfylleri är betydligt mer omfattande än vad som
framgår av anmälningsstatistiken; mörkertalet är således stort. Persson (1980) har
i en studie uppskattat den faktiska rattfylleribrottsligheten till omkring 200 gånger
större än den synliga. Det skulle i så fall innebära att det begås drygt fyra miljoner
rattfylleribrott varje år. I en annan studie (Greve, 1987) beräknades trafiknykterhets-
brotten uppgå till 7 000 under en genomsnittsdag, vilket skulle innebära cirka 2,5
miljoner rattfylleribrott per år. Tolkningen av den faktiska brottsutvecklingen utfrån
uppgifter om den anmälda brottsligheten försvåras av att den dolda rattfylleri-
brottsligheten är så stor i relation till den registrerade polisanmälda brottsligheten.

Rattfylleribrott upptäcks främst genom polisens kontroller. Uppgifter från Sta-
tens Kriminaltekniska Laboratorium (2000), som analyserar luftutandningsprov,
visar att åren 1996–2000 kom drygt 25 procent av dessa till polisens kännedom
genom rutinkontroller. Knappt 40 procent upptäcktes genom polisens allmänna
övervakning, 24 procent upptäcktes genom tips från allmänheten och drygt 10
procent genom olyckor eller ett avvikande körbeteende.

Relationen mellan den dolda och den anmälda brottsligheten påverkas av att
brotten i så stor utsträckning upptäcks av polisen, det vill säga om polisen föränd-
rar sina kontrollrutiner, syns det också i antalet rattfylleribrott. Den dolda rattfylleri-
brottslighetens storlek i relation till den anmälda har under de senaste decennierna
påverkats av två förändringar i den polisiära kontrollverksamheten. För det första
ökade antalet polisiära kontroller under andra hälften av 1980-talet. Antalet
rutinmässiga sållningsprov eller rutinkontroller, ökade kraftigt från omkring 600 000
(1984) till över 1 700 000 (1994).1 Den dolda brottsligheten bör därmed ha minskat
till följd av en sådan ökad kontrollverksamhet eftersom polisen då griper fler
rattfyllerister. Å andra sidan förändrades också praxis avseende rutinkontroller
under början av 1990-talet. Från att koncentrera kontrollåtgärderna till punktin-
satser vid vissa tider, dagar och platser då antalet rattfyllerister förväntades vara
högt, övergick polisen till mer slumpmässiga kontroller. Denna övergång hade
troligtvis motsatt effekt i och med att träffsäkerheten för kontrollerna minskade. I

1 Under de senaste åren har emellertid antalet registrerade sållningsprov minskat. År 2003 utfördes cirka 1 400 000
sållningsprov.
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vad mån den försämrade träffsäkerheten vägs upp av fler kontroller är emellertid
oklart. Enligt Norström och Skog (2001) kunde man under år 2000 åter se att
polisen riktade sina kontroller. Huruvida detta var en tillfällig åtgärd, på grund av
att vissa regioner på prov hade lördagsöppna systembolag, eller om det är en
permanent ändring av polisens rutiner, är dock oklart. Enligt statistik från Rikspo-
lisstyrelsen (2004) är det framför allt polisen i Stockholms län som övergått till
riktade kontroller eftersom de har en högre träffbild på andelen positiva utandnings-
prov. Procentuellt är träffbilden inte så mycket högre än för övriga delar av landet,
men då Stockholm står för en antalsmässigt stor del av den anmälda rattfylleri-
brottsligheten kan slutresultatet påverkas något.

Det är bara den del av den anmälda brottsligheten som upptäcks genom rutin-
kontroller eller allmän övervakning, som påverkas när polisen ändrar praxis för
rutinkontroller. Den relativt stora andel fall av rattfylleri som upptäcks genom
trafikolyckor, misstänkt framförande av fordon och tips från allmänheten, påver-
kas i betydligt mindre grad.

Brottsutveckling
Anmälda brott

Under år 2003 anmäldes totalt 20 836 rattfylleribrott till polisen. Det är en mar-
kant ökning om man jämför med år 2002 då 19 583 brott anmäldes. Utvecklingen
av antalet anmälda rattfylleribrott sedan år 1975 kan i stort sett beskrivas i fyra
olika faser, se figur 1. Den första perioden, från mitten av 1970-talet till mitten av

Figur 1. Antal anmälda rattfylleribrott, åren 1975–2003.
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1980-talet, var relativt stabil med en nivå på mellan 21 000 och 22 000 anmäl-
ningar årligen. Den kraftiga nedgången år 1985 berodde troligtvis på en omorga-
nisation av polisen, vilket resulterade i färre trafikpoliser (Knutsson, 1992). Under
period två som sträcker sig från år 1985 till 1991, ökade antalet anmälda rattfylleri-
brott; år 1991 var antalet anmälningar uppe i 26 100.

Under den tredje perioden, åren 1991–1998, minskade antalet anmälda rattfylleri-
brott markant med i genomsnitt 10 procent årligen. År 1998 var antalet anmälda
rattfylleribrott 12 127. Under den sista perioden 1999–2003 ökade antalet anmälda
rattfylleribrott åter igen.

Trafikolyckor

Eftersom antalet anmälda rattfylleribrott inte är ett bra mått på den faktiska brotts-
ligheten bör även andra statistikkällor studeras för att man ska få en uppfattning
om den reella utvecklingen av rattfylleribrottsligheten. En sådan statistikkälla är
antalet trafikolyckor.

Individer som konsumerar alkohol påverkas både psykologiskt och fysiologiskt.
En alkoholpåverkad person blir mindre uppmärksam och tappar omdömet, själv-
kritiken minskar liksom förmågan att göra realistiska riskbedömningar. Vidare
försämras reaktionstiden och koordinationen i takt med att blodalkoholhalten ökar.
Vid framförandet av motorfordon är dessa färdigheter och egenskaper viktiga. Det
står sålunda klart att alkoholkonsumtion i samband med motortrafik medför en
ökad risk för olyckor. Sambandet mellan alkoholkonsumtion och trafikolycksrisk
är påvisad i en mängd studier. Risken att orsaka en trafikolycka har visat sig öka
redan vid en påverkansgrad under 0,5 promille (SOU 1970). Zador (1991) har
också visat att varje ökning av blodalkoholhalten med 0,2 promille medför att
risken för singelolyckor fördubblas. Vidare visar en svensk studie att i singelolyckorna
med dödlig utgång är närmare hälften av förarna påverkade av alkohol eller andra
droger (Vägverket, 2003).

Det finns också undersökningar som påvisar sambandet mellan alkoholkonsum-
tion på samhällsnivå och anmält rattfylleri (Kendell, 1984; Smart och Mann, 1987).
Samvariationen mellan totalkonsumtionen i ett land och antalet trafikolyckor har
däremot studerats i liten utsträckning. Norström och Andersson (1996) har dock
visat att det finns ett klart, statistiskt säkerställt, samband mellan förändringar av
den totala alkoholkonsumtionen (mätt i antal sålda liter alkohol per capita) och
förändringar av antalet trafikolyckor.

Mot bakgrund av ovanstående är därför trafikolycksfallsutvecklingen en viktig
informationskälla vid analyser av den faktiska rattfylleribrottsligheten. Dels redo-
visas utvecklingen av de höggradigt alkoholrelaterade döds- respektive singel-
olyckorna, dels utvecklingen av antalet förare som misstänkts ha varit alkoholpå-
verkade i samband med trafikolyckor där det förekommit personskada.

Efter att ha ökat något under 1980-talet minskade dödsolyckorna och singel-
olyckorna tämligen konstant under första häften av 1990-talet, se figur 2. Mellan
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åren 1996–2001 ökade åter igen dödsolyckorna men från och med år 2002 verkar de
ha minskat något. År 2002 rapporterades 490 dödsolyckor till polisen. Det är under
den nivå som antalet dödsolyckor låg på under hela 1980-talet och första hälften av
1990-talet. Antalet polisrapporterade singelolyckor uppvisar däremot en fortsatt ök-
ning. De ökade konstant mellan åren 1995 och 2002 då de var 4 338 till antalet.

Under första delen av 1990-talet minskade antalet förare med misstänkt alkohol-
påverkan i samband med polisrapporterade trafikolyckor med personskada dras-
tiskt. Som framgår av figur 2 är mönstret detsamma som för utvecklingen av döds-
olyckor och singelolyckor. Precis som för singelolyckor ökade också dessa olyckor
med misstänkt alkoholpåverkan efter år 1997. Ett nytt system för registrering av
skador och olyckor, som togs i bruk år 2002, kan ha påverkat statistiken över
singelolyckor och förare med misstänkt alkoholpåverkan så att mörkertalet blivit
något mindre. Ovanstående resultat antyder ändå att det skett en viss ökning av
den faktiska rattfylleribrottsligheten under senare år.

Figur 2. Antal polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång, samtliga polisrapporterade singelolyckor
och antal förare med misstänkt alkoholpåverkan delaktiga i vägtrafikolyckor med personskada, åren 1980–
2002. (Observera att kurvorna ligger på två olika axlar. Antalet singelolyckor avläses från den vänstra axeln och
antalet dödsolyckor och misstänkt alkoholpåverkade avläses från den högra axeln).2
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Varför ökar rattfylleribrottsligheten?

Som tidigare nämnts gjordes två omfattande reformer inom trafiknykterhets-
lagstiftningen under 1990-talet. Huvudresultatet i utvärderingen av 1990 års re-
form (Norström och Andersson, 1996) är att reformen ledde till att den faktiska
rattfylleribrottsligheten minskade med omkring 18 procent och att antalet trafik-
olyckor med dödlig utgång minskade med omkring 8 procent. Resultaten är statis-
tiskt säkerställda och tar hänsyn till förändringar i alkoholkonsumtionen och
trafikflödesintensiteten.

1994 års reform torde även den ha bidragit till att antalet anmälda rattfylleri-
brott därefter fortsatte att minska. I utvärderingen av den reformen (BRÅ, 1998)
påtalas att minskningen av antalet anmälda rattfylleribrott fortsatte efter att 1994
års reform trätt i kraft. Antalet dödsolyckor och singelolyckor minskade också mer
än vad som kunde förväntas. Reformen följdes således av en faktisk minskning av
antalet rattfylleribrott.

Vad gäller den relativt kraftiga uppgången av antalet anmälda rattfylleribrott
under åren 1999 till och med 2003 finns tre tänkbara förklaringar. Den största
förklaringen är att antalet anmälningar av rattfylleri under påverkan av narko-
tika, ett brott som infördes i lagstiftningen den 1 juli 1999, ökat markant. År 2001
var omkring 3 800 av antalet anmälda rattfylleribrott just rattfylleri under påver-
kan av narkotika. År 2003 ökade anmälningarna till cirka 5 500. En annan förkla-
ring, som inte är lika betydande som föregående, torde vara polisens riktade kon-
troller mot områden nära lördagsöppna systembolag år 2000 (Norström och Skog,
2001) och Stockholmspolisens riktade kontroller på senare år (Rikspolisstyrelsen,
2004). Den tredje förklaringen, som är något mer osäker, har att göra med polisens
ändrade registreringsrutiner för anmälda trafikbrott, en förändring som emellertid
endast kan ha en liten effekt på rattfylleribrotten. Ovanstående faktorer förklarar
dock inte hela ökningen. En faktisk ökning av rattfylleribrottsligheten under senare
år är därför sannolik. Som nämnts tidigare finns också ett samband mellan ökad
alkoholkonsumtion och antalet rattfylleribrott och ser man till alkoholkonsumtionen
så har den ökat markant under senare år. År 2001 var den totala alkoholkonsumtionen
9,1 liter per person över 15 år och under år 2003 ökade den till 10,3 liter (Kühlhorn
m.fl. 2000; Leifman och Gustafsson, 2003).

Regional fördelning
År 2003 polisanmäldes 20 836 rattfylleribrott. Detta motsvarar 232 brott per
100 000 invånare i hela landet. Sett till den anmälda rattfylleribrottslighetens re-
gionala variation under år 2003 hade Jönköpings län, med 174 anmälda brott per
100 000 invånare, den lägsta anmälda rattfylleribrottsligheten i förhållande till
befolkningsstorlek. I absoluta tal motsvarar detta 572 anmälda rattfylleribrott.
Västmanlands län hade den högsta anmälda rattfylleribrottsligheten per 100 000
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invånare med sina 333 anmälda rattfylleribrott, vilket i absoluta tal motsvarar 864
anmälda rattfylleribrott. Det registreras sålunda omkring 2 gånger fler brott per
100 000 invånare i Västmanlands län än i Jönköpings län.

Eftersom rattfylleri är ett spanings- och ingripandebrott påverkas den regionala
statistiken i hög grad av att kontrollinsatserna varierar för de olika länen. Insat-
serna kan vara extra höga i ett län under ett år för att nästa år vara högre i ett
annat län. Eftersom kontrollinsatserna skiljer sig mellan de olika länen är den
regionala variationen i anmälda rattfylleribrott ett högst osäkert mått på de fak-
tiska geografiska skillnaderna.

Misstänkta
Under år 2003 var 13 432 personer misstänkta för rattfylleribrott. Av dessa var
1 473 personer eller 9,9 procent kvinnor. Andelen kvinnor har ökat tämligen kon-

Figur 3. Antal anmälda rattfylleribrott per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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stant sedan år 1975, då de utgjorde drygt 4 procent av antalet misstänkta för
rattfylleribrott.

En ökning av kvinnors bilkörande och en förändring av deras alkoholkonsum-
tion är troligen förklaringen till utvecklingen av antalet och andelen misstänkta
kvinnor under 1970- och 1980-talen. Under denna period ökade kvinnornas alko-
holkonsumtion i relation till männens och de drack också oftare koncentrerat
(Kühlhorn, 1998; Kühlhorn och Leifman, 1998). Under 1990-talet följer utveck-
lingen av antalet kvinnor som misstänks för rattfylleribrott trenden för antalet miss-
tänkta män tämligen väl, se figur 4.

Däremot skedde inga omfattande förändringar vad gäller kvinnornas alkohol-
konsumtion och bilkörande efter slutet av 1980-talet. Dessa faktorer är således inte
tillräckliga för att förklara den fortsatta ökningen av andelen kvinnliga gärnings-
män under 1990-talet. En hypotes om ökningen av kvinnoandelen under 1990-talet
är vad som betecknas som ”preventionens avtagande gränsnytta” (se t.ex. Skog,
1992), det vill säga att effekten av olika preventiva strategier är störst bland perso-
ner med god prognos för rehabilitering.

Under förutsättning att de registrerade rattfylleribrotten speglar den faktiska
brottsligheten, verkar det som om hypotesen om ”preventionens avtagande gräns-
nytta” i större utsträckning gäller de kvinnliga rattfylleristerna. Det kan förklaras
på följande sätt; andelen kvinnliga problemkonsumenter är i högre grad än män-

Figur 4. Antal misstänkta män respektive kvinnor per 100 000 invånare 15 år eller äldre, åren 1975–2003.3

0

100

200

300

400

500

600

1975 1980 1985 1990 1995 2000

Män

0

10

20

30

40

KvinnorMän Kvinnor
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269

Rattfylleri

nen överrepresenterade bland dömda rattfyllerister i jämförelse med normal-
befolkningen (Bergman, 1994). Potentiella kvinnliga rattfyllerister kan därför rela-
tivt sett antas ha en sämre prognos än män. När de preventiva åtgärderna förstärks
minskar därför antalet misstänkta kvinnor mindre än antalet misstänkta män (se
figur 5). Den enda ökningen av antalet misstänkta personer per 100 000 invånare
(15 år och äldre) har skett bland de vuxna kvinnorna. Att antalet unga gärnings-
män minskar kraftigare än antalet vuxna och att kvinnors andel av de misstänkta
ökar, ligger helt i linje med vad som kan förväntas i ljuset av de preventiva teo-
rierna. Eftersom rattfylleri har en stark koppling till alkoholkonsumtion finns det
anledning att anta att den första grupp som minskar sitt rattfylleribeteende är de
yngre, som ofta inte hunnit grundlägga ett avancerat alkoholbruk.

Lagförda
Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet be-
döms som grovt ska gärningsmannen dömas till fängelse i högst två år. Från och
med den första juli 1999 finns också särskilt angivet att den som kör under påver-
kan av narkotika också kan dömas för rattfylleri.

Under år 2003 lagfördes 301 personer för rattfylleri under påverkan av narko-
tika, 4 533 personer för rattfylleri och 5 499 personer för grovt rattfylleri (avser

Figur 5. Antal misstänkta män och kvinnor i olika åldersgrupper (index), per 100 000 invånare i respektive
kategori, åren 1975–2003.4 Index år 1975=100.
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endast huvudbrott).5 Den vanligaste påföljden, 44 procent, vid rattfylleribrott un-
der påverkan av narkotika var böter utfärdat av domstol, den näst vanligaste, 34
procent, var strafföreläggande, det vill säga böter utfärdat av åklagare.

När det gäller rattfylleri är den alltigenom dominerande påföljden, 80 procent,
strafföreläggande. I princip alla övriga fall, 17,5 procent, renderade böter utfär-
dade av domstol. Endast 0,1 procent av personerna lagförda för rattfylleri dömdes
till fängelse.

När det gäller det grova brottet är påföljdsstrukturen helt annorlunda. Den van-
ligaste påföljden för grovt rattfylleri under år 2003 var fängelse, 52,2 procent. Den
genomsnittliga strafftiden var 2 månader. Andra vanliga påföljder var villkorlig
dom, 22,7 procent, till övervägande del i kombination med samhällstjänst och
skyddstillsyn, 21,3 procent. Fördelningen av påföljderna för drograttfylleri, rattfyl-
leri och grovt rattfylleri återges i tabell 1.

Efter 1990 års reform minskade andelen fängelsedomar för grova rattfyllerister
mycket kraftigt. Året före reformen (1989) dömdes drygt 70 procent av de grova
rattfylleristerna till fängelse, medan motsvarande andel året efter reformen (1991)
var 42 procent. Överflyttningen skedde till påföljden villkorlig dom. Andelen
gärningsmän dömda till villkorlig dom ökade från 5 procent år 1989 till 28 procent
år 1991. Orsaken till detta var att det i den nya reformen angavs att man skulle
göra en samlad bedömning av helheten när man bestämde påföljden.

Tabell 1. Påföljdsstruktur för personer lagförda för drograttfylleri, rattfylleri eller grovt
rattfylleri som huvudbrott, år 2003.

Drograttfylleri Rattfylleri Grovt rattfylleri6 Totalt
Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

(%) (%) (%) (%)

Domar 158 52,5 836 18,4 5 450 99,1 6 444 62,6
Fängelse 4 1,3 6 0,1 2 872 52,2 2 882 22,7
Rättspsykiatrisk
vård 0 0,0 0 0,0 2 0,0 2 0,0
Skyddstillsyn 5 1,7 10 0,2 1 173 21,3 1 188 13,4
Villkorlig dom 0 0,0 5 0,1 1 250 22,7 1 255 16,1
Överlämnande
till vård 1 0,3 9 0,2 30 0,5 40 0,3
Böter 133 44,2 795 17,5 32 0,6 960 9,0
Övriga domar 15 5,0 10 0,2 86 1,6 111 1,1

Straff-
föreläggande 103 34,2 3 646 80,4 6 0,1 3 755 35,9
Åtals-
underlåtelse 40 13,3 51 1,1 43 0,8 134 1,5

Totalt 301 100,0 4 533 100,0 5 499 100,0 10 333 100,0

5 Grovt rattfylleri avser både alkoholrattfylleri och drograttfylleri.
6 Grovt rattfylleri avser både alkoholrattfylleri och drograttfylleri.
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Den drastiska minskningen av andelen grova rattfyllerister som dömts till fäng-
else, noterades relativt snart av rättsväsendet. Redan under år 1991 meddelades
därför en rad domslut från Högsta domstolen där fängelsestraffets position som
normalpåföljd i samband med grovt rattfylleri befästes. Efter dessa uppmärksam-
made domar återställdes successivt nivån vad beträffar andelen fängelsedomar för
grova rattfyllerister tämligen omgående. Redan under år 1993 uppgick andelen
fängelsedömda grova rattfyllerister till nästan 60 procent. Åren 1997 och 1998 var
andelen grova rattfyllerister, som dömdes till fängelse, 67 respektive 68 procent.

Den 1 januari 1999 infördes möjligheten att förena villkorlig dom med före-
skrift om samhällstjänst. Syftet var att ge alternativ till fängelsestraff i de fall där
ett sådant annars skulle ha varit aktuellt. Det ursprungliga syftet stämmer väl
överens med hur strukturen för påföljder under åren 1999 och 2002 också blev.
Andelen grova rattfyllerister som dömdes till fängelse sjönk kraftigt under åren
1999 och 2002 till 49 respektive 42 procent. Samtidigt som andelen villkorliga
domar i kombination med samhällstjänst ökade påtagligt. Under år 2003 hände i
stort sett samma sak som år 1991, nämligen att åklagaren drev ett rättsfall (NJA,
2002) upp till Högsta domstolen som i sin tur fastställde att fängelse ska vara
normalpåföljd i samband med grovt rattfylleri. Enligt domstolen skulle påföljden
dock bedömas från fall till fall och avgörande skulle vara den åtalades promille-
halt. Andelen grova rattfyllerister som dömdes till fängelse år 2003 ökade till drygt
52 procent medan påföljden villkorlig dom sjönk till 23 procent. Fördelningen av
påföljderna framgår av figur 6.
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Figur 6. Andel grova rattfyllerister dömda till fängelse, villkorlig dom respektive skyddstillsyn, åren 1986–2003.
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Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
Rattfylleri är ett av de få brott där direkta preventiva effekter av lagstiftningen
kunnat beläggas. Både lagstiftningen under år 1990 och 1994 medförde med största
säkerhet att den faktiska rattfylleribrottsligheten minskade.

Andra insatser som kan antas ha påverkat rattfylleribrottsligheten är polisens
slumpmässiga utandningsprover. Studier (Törnros, 1995) av detta har visat att per-
soner med erfarenhet av utandningsprov också ansåg att det fanns en större risk att
bli upptäckt jämfört med dem som inte hade blivit utsatta för proverna. Även de
som kände en person som blivit testad upplevde en större risk att bli upptäckt.
Detta tyder på att slumpmässiga utandningsprov har en förebyggande effekt, i och
med att den upplevda upptäcktsrisken ökar.

Rattfylleri beaktas i det allmänna rättsmedvetandet som ett allvarligt brott. Det
visar tidigare undersökningar som behandlar befolkningens rättsmedvetande (Lin-
dén och Similä, 1982; Axberger, 1996). Medierna bidrar i hög grad till att upprätt-
hålla denna föreställning genom att skildra fenomenet i reportage, artiklar och
dylikt. Strategin är kanske inte särskilt medveten, men kan vara nog så effektiv
ändå.

Vad gäller individinriktade åtgärder kan särskilda program och behandlingar
ge effekter om de är inriktade på dem som har missbruksproblem. Något som är
fallet för en stor del av rattfylleristerna. Exempel på detta är undervisnings-
programmet Rattfällan som sedan mitten av 1980-talet varit en möjlighet att frivil-
ligt delta i efter en rattfylleridom. En uppföljning av programmet visar att återfalls-
procenten är betydligt lägre för dem som deltagit i programmet än för dem som
inte gjort det (Törnros, 1993). För bilister med fler än en rattfylleridom fanns dock
ingen skillnad om man jämför med dem som inte genomgått programmet.

Den ökade rattfylleribrottsligheten och i synnerhet det ökade antalet alkohol-
relaterade olyckor har fått stor uppmärksamhet de senaste åren. I december 2003
beslutade regeringen att tillsätta en utredning om rattfylleri och sjöfylleri. Utred-
ningen är ett led i den nationella planen för att förebygga alkoholskador. Särskilt
prioriterat i denna plan är trafiknykterhet och förstärkta insatser för att minska de
alkoholrelaterade olyckorna i trafiken. Genom detta ska också antalet rattfylleri-
brott minskas. Ett flertal myndigheter, företag och organisationer är involverade i
det nationella arbetet med att öka trafiksäkerheten, bland annat genom en förhöjd
trafiknykterhet. En viktig utgångspunkt är självfallet att minska alkohol-
konsumtionen i samhället och på så sätt minska de alkoholrelaterade olyckorna.
Att minska alkoholkonsumtionen kan te sig som en svår uppgift inte minst därför
att alkoholen blivit mer tillgänglig. Dels har antalet utskänkningsställen med längre
öppettider ökat, dels är det numera tillåtet att föra in mer och billigare alkohol från
utlandet.
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Sammanfattning
År 2003 anmäldes drygt 40 000 brott mot narkotikastrafflagen, vilket utgjorde
något över 3 procent av samtliga polisanmälda brott i Sverige detta år. Den största
andelen anmälningar, 45 procent, rörde eget bruk av narkotika. Polisens insatser
påverkar i hög grad hur många narkotikabrott som anmäls varför det är svårt att
utifrån anmälningsstatistiken uttala sig om den verkliga omfattningen av narkotika-
brottsligheten och missbruket. Det finns andra undersökningar, till exempel bland
skolungdomar och värnpliktsmönstrande, som ger en kompletterande bild av det
experimentella missbruket. Dessa undersökningar visar på en ökning under hela
1990-talet. De senaste åren pekar dock mot ett trendbrott. Andra undersökningar
visar att tyngre narkotikamissbruk har ökat sedan början av 1990-talet.

Under den senaste tioårsperioden har det skett en kraftig ökning av antalet
lagföringar för narkotikabrott. Ökningen har skett för de ringa brotten eget bruk
och mindre innehav medan normalbrotten och de grova brotten har legat relativt
konstanta. De ringa brotten stod för omkring 80 procent av lagföringarna i början
av 2000-talet.

De brottspreventiva åtgärder som diskuteras finns framför allt inom det vård-
politiska fältet. Sprutbytesprogram kan ha brottspreventiva effekter i så måtto att
narkomaner begår färre smittspridningsrelaterade brott. Underhållsbehandling
(metadonprogram) för opiatberoende kan, rätt genomförda, ha brottspreventiva
effekter i mer allmän bemärkelse. Åtgärderna är dock narkotikapolitiskt kontro-
versiella.

Inledning
Med narkotikabrott avses här brott mot narkotikastrafflagen (NSL) och smugglings-
lagen (SL) där smugglingen gällt narkotika. Narkotikastrafflagen trädde i kraft år
1968 och har därefter kompletterats vid flera tillfällen. I dag är all icke-medicinsk

Narkotikabrott
AV DANIEL SVENSSON
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hantering med narkotika straffbelagd.1 Narkotikastrafflagen innehåller tre huvud-
brott: normalbrott, ringa narkotikabrott och grovt narkotikabrott. I samtliga fall
förutsätts uppsåt. Påföljderna som utdöms beror på brottets svårhetsgrad som gra-
deras bland annat utifrån typ av preparat och mängden narkotika. De viktigaste
lagändringarna under senare år är kriminaliseringen av det egna bruket år 1988
och den straffskärpning som skedde år 1993, vilket gjorde att polisen gavs möjlig-
het att ta urin- eller blodprov vid misstanke om bruk av narkotika.

År 1999 trädde lagen om förbud mot hälsofarliga varor i kraft. Preparat som
placeras på interimslistan för hälsofarliga varor utreds och förs därefter eventuellt
över till narkotikastrafflagen. Samma år infördes även en nollgräns för narkotika i
trafiken (vilken inte gäller förare som använder narkotikaklassade läkemedel en-
ligt läkares ordination).

Dold brottslighet
Narkotikabrotten räknas till kategorin spanings- och ingripandebrott. Det innebär
att det till största delen är polisens, tullens och andra myndigheters insatser och
prioriteringar som avgör hur många brott som upptäcks och anmäls. Man kan
alltså utgå från att det råder en stor skillnad mellan det antal brott som faktiskt
begås och det antal som senare anmäls. Den faktiska brottsligheten är betydligt
mer omfattande än den registrerade. Kriminalstatistiken är därför ingen tillförlitlig
indikator på den totala omfattningen av narkotikabrottsligheten. Frågan är om den
ens på ett korrekt sätt speglar narkotikabrottslighetens verkliga struktur.

Det vanligaste preparatet, som ingick i lagföringarna år 2002, var centralstimu-
lantia. Resultat från andra underökningar visar att cannabis är det mest använda,
och spridda, preparatet. Undersökningar om missbrukets omfattning (se t.ex. Ols-
son m.fl., 2001) visar att det vanligaste preparatet bland de tyngre missbrukarna är
centralstimulantia, företrädesvis amfetamin. Detta tyder på att vissa, särskilt tyngre
missbrukare, har en högre sannolikhet att lagföras än den tillfällige cannabis-
användaren. Förklaringen ligger förmodligen i det faktum att de tyngre narkomaner-
na är mer brottsaktiva generellt sett och därigenom oftare är kända av polisen.

För att få en heltäckande bild av narkotikamissbrukets omfattning och fördel-
ning måste de kriminalstatistiska uppgifterna kompletteras. Frågeundersökningar
bland skolelever och värnpliktsmönstrande har genomförts under en längre tidspe-
riod och ger tillsammans en bild av ungdomars experimenterande med narkotika.

1 Vad som är att betrakta som narkotika avgörs av Läkemedelsverket som redovisar detta i fem så kallade
narkotikaförteckningar. Dessa delar in preparaten efter graden av medicinsk användning där förteckning I avser
narkotika som normalt inte har medicinsk användning, förteckning II narkotika med någon medicinsk använd-
ning osv. År 2001 flyttades till exempel preparatet Flunitrazepam (som är den verksamma substansen i t.ex.
Rohypnol) från förteckning III till förteckning II. Året därpå infördes två nya syntetiska preparat, 2-CB och
PMMA i förteckning I.
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Vid några tillfällen har även det tyngre narkotikamissbrukets omfattning kartlagts.
Senast detta skedde var år 1998 (Olsson m.fl., 2001). Ytterligare data, som sjukvårds-
och dödlighetsstatistik beskriver några av missbrukets konsekvenser. Framför allt
har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat den senaste 10-årsperioden (Social-
styrelsen, 2003).

Brottsstruktur
År 2003 anmäldes 40 860 brott mot narkotikastrafflagen. Dessa brott utgör 3,3
procent av det totala antalet anmälda brott detta år. I anmälningsstatistiken är
brotten uppdelade på brottstyperna framställning, överlåtelse, innehav, eget bruk
samt innehav och eget bruk (kombinationskategori). I figur 1 redovisas fördel-
ningen av brottstyperna som ryms i narkotikastrafflagen. Man kan konstatera att
en övervägande andel av anmälningarna rör brottskategorierna eget bruk och
innehav. Lägger man dessutom till kombinationskategorin innehav och eget bruk
så står dessa tillsammans för 90 procent av de anmälda brotten. Överlåtelse står
för 9 procent och framställning för 1 procent. Fördelningen mellan de olika brot-
ten har inte förändrats på något avgörande sätt sedan slutet av 1990-talet. De

Figur 1. Andel polisanmälda brott mot narkotikastrafflagen efter gärning, år 2003.
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stora förändringarna skedde år 1993, då fängelse infördes i straffskalan och poli-
sen gavs möjlighet att ta urin- eller blodprov vid misstanke om eget bruk av
narkotika. Sedan dess har det egna bruket kommit att bli det vanligaste narkotika-
brottet i anmälningsstatistiken.

När det gäller antalet anmälda brott mot smugglingslagen (tidigare varusmugg-
lingslagen) så är dessa få i jämförelse med brotten mot narkotikastrafflagen. Under
år 2003 anmäldes 1 363 smugglingsbrott där narkotika ingått.

Brottsutveckling
I inledningen konstaterades att de kriminalstatistiska uppgifterna måste komplette-
ras för att kunna ge en mer rättvisande bild av narkotikamissbrukets omfattning.
De undersökningar som genomförs bland ungdomar i årskurs 9, och bland
värnpliktsmönstrande (CAN, 2003), gör det möjligt att följa utvecklingen av ett
mer experimentellt missbruk sedan början av 1970-talet. I figur 2 syns tre faser;
1970-talet med höga nivåer som dock faller bland skolungdomarna, de låga nivå-
erna under 1980-talet och den påtagliga uppgången under 1990-talet. Under 2000-
talets inledande år minskade skolungdomarnas experimenterande med narkotika.
Ett trendbrott har skett även bland de värnpliktsmönstrande i 2003 års undersök-
ning. Nivån bland de värnpliktsmönstrande under de senaste åren ligger dock väl
i nivå med vad som gällde på 1970-talet. Ett annat mått, som är tänkt att fånga in
mer regelbundna användare, avser dem som uppger att de använt narkotika de
senaste 30 dagarna. Även här ser mönstret likartat ut, jämfört med livstidsmåttet.
Nivåerna var dock genomgående högre under det tidiga 1970-talet.

Figur 2. Andel skolelever i årskurs 9 och värnpliktsmönstrande som uppgav att de någon gång prövat narkotika,
åren 1971–2003. Källa CAN, 2003.
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Det finns vissa likheter mellan kurvan för den självdeklarerade drogerfarenheten
och kriminalstatistiken. I det här avseendet är det antalet misstänkta ungdomar i
åldrarna 15–19 år som bäst speglar utvecklingen (figur 6). Anledningen är att
antalet anmälda brott i så stor utsträckning påverkas av andra faktorer. Dels är
inte det genomsnittliga antalet anmälda brott per ärende konstant,2 dels kan en-
staka stora brottsutredningar involverande endast ett fåtal personer generera ett

Figur 3. Antal anmälningar (fall) för brott mot narkotikastrafflagen, åren 1975–2003.
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Figur 4. Antal polisanmälda brott mot narkotikastrafflagen (NSL) och smugglingslagen (VSL/SL), åren 1975–
2003. Smugglingsbrotten hänförs till den högra y-axeln.
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stort antal anmälningar. Därutöver kan förändrade rutiner eller policybeslut få stor
inverkan, vilket blir tydligt när det gäller antalet anmälningar mot narkotika-
strafflagen under 1980-talets första år. Antalet anmälda brott säger förmodligen
mer om kontrollmyndigheternas insatser än vad de berättar om missbruket.

Smugglingen av narkotika utgör, vilket nämndes tidigare, en liten brottskategori
jämfört med brotten mot narkotikastrafflagen. Utvecklingen visar likartade trender
från mitten av 1970-talet fram till och med år 1992 (figur 4). I början av 1980-talet
skedde en temporär uppgång. Denna får i allt väsentligt tillskrivas ändrande regler
för åtalsunderlåtelse, vilka innebar en mer restriktiv användning av åtalsunderlåtelse-
institutet och att fler kom att lagföras (RÅ, 1980). Från år 1993 och fram till
millennieskiftet inträffade en påtaglig nedgång som i huvudsak kan förklaras av
tullens förändrade rutiner i samband med EU-inträdet. De senaste åren har antalet
anmälningar närmat sig nivån som gällde tidigare, det vill säga mellan 1 000 och
1 500 årliga anmälningar för narkotikasmuggling. Det framstår som oundvikligt
att Sveriges EU-inträde och deltagande i Schengensamarbetet, och därefter EU:s
utvidgning, kan ha betydelse för såväl gränskontrollen som narkotikaflöden. Detta
sammantaget gör det svårt att tolka smugglingsstatistiken.

En kompletterande bild av narkotikautvecklingen kan fås genom polisens och
tullens beslagsstatistik.3 Utifrån denna har en påtaglig ökning av tillgången på
narkotika skett under 1990-talet. Det vanligaste preparatet som beslagtas är can-
nabis, tätt följt av amfetamin. Antalet beslag av narkotikaklassade läkemedel (t.ex.
Rohypnol m.fl.) har ökat påtagligt under senare år (se CAN, 2003).

Regional fördelning
Den anmälda narkotikabrottligheten är, på det hela taget  vanligare i tätbefolkade
län jämfört med glesbygdslän. Det län som hade flest anmälda narkotikabrott var
Örebro län (601 anmälda brott per 100 000 invånare att jämföra med 455 för hela
landet), följt av Stockholms län. Den regionala fördelningen av anmälda brott kan
också sättas i relation till missbruket i länen. I en rapport som beskriver polisens
insatser mot narkotikabrottsligheten (BRÅ, 2003b) skattades det tyngre narkotika-
missbruket länsvis för år 2001. Relateras dessa till de anmälda narkotikabrotten
framkommer ett måttligt positivt samband (rs=0,36).

En viss säsongsvariation förekommer också. År 2003 anmäldes exempelvis för-
hållandevis många av narkotikabrotten på Gotland under juli månad medan bil-

3 Data rörande polisens och tullens beslag av narkotika samlas i det så kallade Beslags- och analysregistret
(BAR). I registret ingår antals- och mängduppgifter fördelade på preparat. Allmänt betraktas antalsuppgifterna
som en tillförlitligare indikator på narkotikatillgång än de beslagtagna mängderna (se t.ex. ECNN, 2003).
Anledningen är att enstaka stora beslag får stort genomslag, och det kan ibland vara fråga om narkotika avsett
för andra marknader än den svenska.
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den var den omvända i Stockholms län. Därutöver kan enskilda brottsutredningar
generera ett stort antal anmälningar som kan få stort genomslag i statistiken.

När det gäller brott mot smugglingslagen finns en tydlig, och ökande, koncen-
tration till Skåne län. År 2003 anmäldes 1 363 sådana brott, varav 992 var att
hänföra till nämnda region (73 procent). Även i förhållande till invånarantal är
koncentrationen till Skåne län mycket tydlig. En kraftig ökning skedde från och
med år 2001, vilket också sammanfaller med att Öresundsbron togs i bruk.4 I
Stockholms län gjordes 308 anmälningar under år 2003 och endast enstaka brott
anmäldes i övriga län.

Figur 5. Antal polisanmälda brott mot narkotikastrafflagen per 100 000 invånare länsvis, år 2003.
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4 Öresundsbron invigdes den 1 juli år 2000.
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Uppklaring
Brottsuppklaring är en teknisk term som innebär att ett brott, polisiärt sett, är att
betrakta som uppklarat. Det innebär inte per automatik att en person bundits till
brottet. En anledning till att ett brott anses som uppklarat kan exempelvis vara att
brott ej kan styrkas.

Narkotikabrott räknas till kategorin spaningsbrott där det till den största delen
är polisens och tullens insatser som avgör hur många brott som kommer att upp-
täckas. Det ligger dessutom i sakens natur att det som regel finns en misstänkt
person då en anmälan upprättas och som en följd av detta är uppklaringsprocenten
mycket hög när det gäller narkotikabrott. Det innebär att 98 procent av de uppkla-
rade brotten, klarades upp med ett personuppklarande beslut. Under år 2003 regist-
rerades 81 procent av de anmälda brotten mot narkotikastrafflagen som uppkla-
rade, vilket kan jämföras med de 29 procent som gällde samtliga anmälda brott
under samma år.

Misstänkta
När begreppet misstänkt person används i kriminalstatistiken innebär det att en
straffmyndig person anses vara skäligen misstänkt av polis eller åklagare. Utveck-
lingen av antalet misstänkta personer kännetecknas av ett odramatiskt 1980-tal

Figur 6. Antal misstänkta personer för brott mot narkotikastrafflagen efter ålder, åren 1975–2003. Misstänkta
i åldrarna 15–20 år läses från den vänstra Y-axeln.
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(den tillfälliga uppgången från och med år 1980 och de närmast påföljande åren
förklaras uteslutande av de ändrade reglerna för åtalsunderlåtelse som nämndes
tidigare) följt av en kraftig ökning från och med år 1994.

När det gäller misstänkta personer över 20 år har ökningen varit stadig alltse-
dan mitten av 1970-talet, medan den varierat högst påtagligt i den yngsta ålders-
gruppen. Från början av 1990-talet syns en kraftig ökning i den yngsta ålders-
gruppen. Utvecklingen i den senare gruppen är inte alldeles olik den som beskrevs
i figur 2 (med skol- och mönstringsdata). Det är bland de yngre som ”drogtrender-
na” varit tydligast. 85 procent av de misstänkta år 2003 var män, en andel som
varit i stort sett konstant under den senaste tioårsperioden. Totalt misstänktes 15 430
personer för brott mot narkotikastrafflagen år 2003, medan 693 personer misstänk-
tes för narkotikasmugglingsbrott.

Man kan utöver detta konstatera att det finns en betydande samstämmighet
mellan misstänkta personer för brott mot narkotikastrafflagen och missbruks-
nivåerna. De länsvisa skattningar av det tyngre missbruket som gjorts för året
2001 (BRÅ, 2003b) visar på en samvariation med misstänkta personer (rs=0,50).
Statistiken över misstänkta personer speglar således i högre grad än anmälning-
arna missbrukets omfattning.

Avslutningsvis kan träffsäkerheten diskuteras när det gäller polisens insatser
mot det så kallade bruksbrottet (eget bruk av narkotika). I Narkotikakommissionens
slutbetänkande (SOU 2000:126 s.139) konstaterades att det faktum att narkotika-
missbruk inte kunde påvisas för en tredjedel av de yngsta, inte var tillfredsstäl-
lande. Andelen har ökat ytterligare och år 2002 var 41 procent av ungdomarna i
åldrarna 15–19 år oskyldiga till det brott de misstänktes för (BRÅ, 2003b).

Lagförda
Sammanlagt lagfördes 16 103 personer för narkotikabrott år 2002.5 Av dessa var
1 661 eller motsvarande 10 procent kvinnor. År 2002 utgjordes 62 procent av
lagföringarna av domar, medan strafföreläggande och åtalsunderlåtelser stod för
25 respektive 13 procent. I likhet med misstänkta personer har lagföringarna ökat
under den senaste tioårsperioden. Totalt handlar det om mer än en fördubbling
under perioden.

Den vanligaste gärningen som lagfördes år 2002 var eget bruk (5 303 lagföringar),
följt av innehav (4 195), innehav och eget bruk (1 544), smuggling (1 495), överlå-
telse (917) och framställning (7) (BRÅ, 2003a). Alltsedan det egna bruket kriminalisera-

5 När det gäller lagföringar för narkotikabrott hänför sig redovisningen till och med år 2002, till skillnad från övriga
brottstyper där tidsserien gäller till och med år 2003. Anledningen till detta är den särskilda kodning av
narkotikadomar, åtalsunderlåtelser m.m. som utförs vid BRÅ.
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des år 1988, och framför allt sedan fängelse infördes i straffskalan år 1993, har
gärningen ökat i omfattning och är numera det vanligaste narkotikabrottet.

Lagföringarna kan också särskiljas mot bakgrund av brottets svårhetsgrad, där
brotten bedöms antingen som ringa, av normalgraden eller grova. I figur 7 redovi-
sas utvecklingen sedan år 1986. De brott som lagfördes som ringa utgjorde år 1986
ungefär 60 procent av samliga lagföringar. Därefter har andelen ökat och utgjorde
under den senare delen av 1990-talet och början av 2000-talet omkring 80 procent.
Antalet brott som bedömts vara av normalgraden eller grova, har varit ganska
konstant. Normalgradsbrotten har legat omkring 2 000 och de grova brotten mel-
lan 200 och 400 per år. Som ett resultat av den kraftiga ökningen av de ringa
brotten står brotten som är grova och av normalgraden bara för en mindre del av
narkotikabrottslagföringarna. Detta följer av en över tid alltmer tydlig prioritering
av de mindre allvarliga brotten (se t.ex. Kassman, 1998; BRÅ 2003b). Även de
nykriminaliseringar som nämndes i inledningen har haft betydelse för utvecklingen.

I lagföringsstatistiken kan påföljderna beskrivas när huvudbrottet6 varit narko-
tikabrott. År 2002 var det totala antalet lagföringar där narkotikabrott (inklusive
narkotikasmuggling) var huvudbrott drygt 10 600.

Den påföljdskategori som ökat mest är böter. Dessa ökade med nära 90 procent
mellan åren 1996 och 2002. Även kategorierna åtalsunderlåtelse och fängelse har
ökat om än i mindre omfattning (omkring 40 procent i båda fallen). Det faktum att
bötespåföljden ökat kraftigt får tillskrivas ökningen av de ringa brotten.

Narkotikabrottsligheten har betydelse för situationen på landets kriminalvårds-

6 Huvudbrott innebär att narkotikabrottet var det brott i lagföringen som hade högst straffskala.

Figur 7. Antal personer lagförda för narkotikabrott (där narkotikabrottet är huvudbrott) efter brottets svårhets-
grad, åren 1986–2002.
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anstalter. Av de intagna i kriminalvårdsanstalt den 1 oktober 2002 hade drygt 25
procent dömts för narkotikabrott. Under 1980-talet var motsvarande andel 15 pro-
cent. Till ovanstående kan även läggas att drygt hälften av de intagna var be-
dömda som antingen narkotikamissbrukare eller blandmissbrukare vid samma tid-
punkt (Kriminalvårdstyrelsen, 2004).

Brottsförebyggande åtgärder och
kriminalpolitik
En av de åtgärder som föreslogs av Narkotikakommissionen (SOU 2000:126) var
tillsättandet av en nationell narkotikasamordnare. I februari år 2002 utsågs en
sådan och verksamheten benämns ”Mobilisering mot narkotika”. Narkotika-
samordnarens första årsrapport har publicerats och en mängd aktiviteter och stu-
dier har startats eller genomförts. Bland de mer omdiskuterade hör förslaget om att
de två nuvarande sprutbytesprogrammen i Lund och Malmö ska permanentas7

samtidigt som man öppnar för sprutbytesprogram i andra landsting. Ett grundläg-

Figur 8. Antal lagförda efter huvudpåföljderna fängelse, böter (genom strafföreläggande eller dom) och åtals-
underlåtelse, där narkotikabrottet varit huvudbrott, åren 1986, 1991, 1996 och 2002.
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7 Dessa program som funnits sedan 1986 (Lund) och 1987 (Malmö) har sedan dess haft benämningen
försöksverksamheter.
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gande villkor är att landsting och medsökande kommuner i ansökan till Socialsty-
relsen redovisar hur behovet av avgiftning och missbrukarvård kommer att tillgo-
doses. Enligt ett lagförslag föreslås de nya reglerna gälla från och med den 1 juli år
2005 (Ds 2004:6).

Beträffande det framtida arbetet anser narkotikasamordnaren att satsningar bör
göras när det gäller det lokalt drogförebyggande arbetet (både på tillgångs- och
efterfrågesidan). Då det gäller den specialiserade missbrukarvården bör antalet
avgiftningsplatser ökas, och satsningar göras på eftervården (MOB, 2003).

Därtill har Socialstyrelsen aviserat förändringar av riktlinjerna för det så kal-
lade metadonprogrammet. Programmets ”tak”8 kommer att tas bort och fler opiat-
beroende patienter kan därför erbjudas underhållsbehandling. Metadonprogram,
kombinerat med andra stödjande åtgärder, rekommenderas till exempel av FN:s
narkotikaorgan UNODC9 som en brottsförebyggande åtgärd (ODCCP, 2000 s.125).

Mot bakgrund av den obalans i narkotikabekämpningen som Narkotika-
kommissionen identifierade och som innebar att kontrollåtgärderna kommit att
dominera, kan insatser av ovanstående slag visa sig vara brottspreventiva.

8 Metadonprogram finns på fyra olika platser i landet och det maximala antalet patienter är för närvarande
1 200.
9 United Nations Office for Drugs and Crime. Organisationen kallades tidigare ODCCP.
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