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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 1998–2000.

Antalet brottstyper som beskrivs och analyseras har utökats betydligt jämfört
med tidigare utgåvor. Valet av brottstyper har dock, liksom tidigare, gjorts med
utgångspunkt från att de antingen är antalsmässigt stora eller att de ofta uppmärk-
sammas, som till exempel dödligt våld och rån.

Utgångspunkten för analyserna är den officiella kriminalstatistiken, men även
andra typer av statistik har använts liksom internationella forskningsresultat.

Ansvaret för respektive avsnitt har legat på forskare och utredare verksamma
vid BRÅ. Externa forskare och enskilda ledamöter av BRÅ:s vetenskapliga råd har
granskat de olika avsnitten och lämnat värdefulla synpunkter på dem. Bo Ulriksson
vid BRÅ har varit redaktör för årets rapport.

Ann-Marie Begler
Generaldirektör Jan Ahlberg

Enhetschef
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Inledning
Statistiken över polisanmälda brott är den mest använda källan för analyser av
brottsligheten i landet. Den mest uppmärksammade statistikserien är den över samt-
liga anmälda brott, vilken är en indikator på hur brottsligheten totalt sett utvecklas
genom åren.

Statistiken över anmälda brott innefattar brott mot brottsbalken (BrB), brott mot
narkotikastrafflagen (NSL), vissa brott mot trafikbrottslagen (TBL) och brott mot
övriga specialstraffrättsliga författningar för vilka fängelse ingår i straffskalan.
Det innebär att statistiken över anmälda brott kan sägas innefatta den grövre brotts-
ligheten. En stor mängd brottsliga handlingar av mindre allvarligt slag ingår inte,
exempelvis olika former av trafikbrott som fortkörning, körning mot rött ljus osv.
De trafikbrott som ingår i brottsstatiken är enbart de allvarligaste formerna som
rattfylleri, olovlig körning, smitning och grov vårdslöshet i trafik.

Det finns stora skillnader mellan olika typer av brott när det gäller huruvida de
anmälda brotten är en god indikator på den faktiska brottsligheten eller ej. Vid
exempelvis brottstyper som mord eller dråp (dödligt våld), rattfylleri och narkoti-
kabrott riskerar de anmälda brotten att ge en skev bild av verkligheten. I dessa fall
måste statistiken kompletteras med information från andra statistikkällor som offer-
undersökningar, undersökningar med självdeklarerad brottslighet etc. För andra
brott däremot, exempelvis biltillgrepp och bostadsinbrott, ger statistiken en rele-
vant bild av utvecklingen.

Som indikator på utvecklingen av den totala brottsligheten i landet ger serien
över samtliga anmälda brott en relativt god bild av den mer långsiktiga utveck-
lingen. Däremot kan den vara mindre relevant när det gäller förändringar från ett
år till ett annat.

Dold brottslighet
Statistiska uppgifter är vanligtvis behäftade med olika felkällor. När det gäller den
officiella kriminalstatistiken är det främst den så kallade dolda brottsligheten som
utgör ett problem. Kriminalstatistiken redovisar endast den anmälda brottslighe-
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ten, det vill säga brott som anmälts till polisen, medan det intressanta vanligtvis är
den faktiska brottsligheten. Med detta avses då alla brott som begås i samhället,
det vill säga summan av den anmälda och den dolda brottsligheten.

När det gäller att få en bild av den faktiska brottsligheten är det av betydelse
hur stor den dolda brottsligheten är i relation till den anmälda. Om den dolda
brottsligheten utgör en stor del av den faktiska brottsligheten blir svårigheterna att
få en relevant bild vanligtvis större än om det motsatta gäller, det vill säga att de
flesta faktiska brott anmäls. Eftersom den dolda brottsligheten andelsmässigt va-
rierar mellan olika brottstyper blir variationerna i dessa avseenden stora. För brott
som exempelvis bostadsinbrott, bankrån och biltillgrepp, där den dolda brottslig-
heten är liten, speglas den faktiska brottsligheten relativt väl av den anmälda.
Däremot blir problemen större vid exempelvis misshandel och mindre allvarliga
sexualbrott, eftersom den dolda brottsligheten för dessa brottstyper är relativt om-
fattande.

Brottsstruktur
De anmälda brotten domineras av tillgreppsbrotten, det vill säga olika former av
stölder. Närmare 60 procent av de brott som anmäls till polisen utgörs av till-
greppsbrott. Brotten mot person, som domineras av misshandelsbrott, men även
innehåller sexualbrott m.m., utgjorde 12 procent av de anmälda brotten år 2000.

Figur 1. Fördelning av polisanmälda brott på olika brottskategorier, år 2000.
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Denna fördelning har förändrats något under de senaste decennierna. Det har
skett en förskjutning i riktning mot att brott mot person och skadegörelse har ökat
sin andel på bekostnad av främst bedrägerier och narkotikabrott. År 1980 utgjorde
brott mot person och skadegörelse vardera 6 procent av de anmälda brotten. Be-
drägeri utgjorde då hela 11 procent och narkotikabrott 6 procent.

Brottsutveckling
När det gäller att tolka den faktiska utvecklingen av brott utifrån den officiella
kriminalstatistiken (utvecklingen av de anmälda brotten) utgör den dolda brottslig-
heten vanligtvis ett mindre problem än om man ska tolka brottsnivån. För att de
anmälda brotten ska beskriva den faktiska brottsutvecklingen har det i princip
ingen betydelse om den dolda brottsligheten är stor eller liten. Det avgörande är
om den andel som den dolda brottsligheten utgör av de faktiska brotten förändrats
över tid. Om den andelen förhållit sig något så när konstant, det vill säga om
anmälningsbenägenheten inte förändrats, ger den anmälda brottsligheten en kor-
rekt bild av den faktiska brottslighetens utveckling.

Från år 1975 och fram till början av 1990-talet ökade de anmälda brotten kon-
tinuerligt i Sverige. En ökning som för övrigt pågått ända sedan år 1950 då statis-
tik över anmäld brottslighet började föras. Jämförelser med så kallade offer-
undersökningar tyder också på att den utvecklingen relativt väl speglar utveck-
lingen av den faktiska brottsligheten.

Figur 2. Antal polisanmälda brott, åren 1975–2000.
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Under 1990-talet inträdde dock en förändring. De tidigare i det närmaste linjära
ökningarna bröts och brottsutvecklingskurvan planade ut. Det innebar att det an-
mäldes något färre brott år 2000 än år 1990. Utvecklingen av de anmälda brotten
under 1990-talet var dock olika för olika typer av brott. Brott som bedrägerier och
trafikbrott minskade påtagligt, samtidigt som exempelvis våldsbrott (främst miss-
handel) ökade relativt kraftigt. Den stora kategorin tillgreppsbrott, som alltså ut-
gör uppemot två tredjedelar av de anmälda brotten, minskade också under 1990-
talet.

När det gäller huruvida stabiliseringen av den anmälda brottsligheten under
1990-talet även speglar en stabilisering av den faktiska brottsligheten, finns inga
säkra svar. Mycket talar dock för att så är fallet. För det första har den alltige-
nom dominerande stöldbrottsligheten planat ut och till och med minskat något.
Eftersom det inte är sannolikt att stöldbrottsligheten i någon nämnvärd grad på-
verkats av en förändrad anmälningsbenägenhet, kan det tala för att den faktiska
brottsligheten totalt sett planat ut. När det gäller andra typer av brott varierar
bilden.

Mycket talar för att det faktum att de anmälda bedrägeribrotten har minskat
och de anmälda misshandelsbrotten ökat, till viss del beror på förändringar i
anmälningsbenägenheten. Det finns vissa belägg för att benägenheten (främst hos
banker och kreditinstitut) att anmäla vissa typer av bedrägerier, har minskat under
1990-talet. Det finns också vissa belägg för att benägenheten att anmäla vissa
typer av misshandelsbrott – exempelvis barnmisshandel (BRÅ 2000a; SOU 2001:18)
och skolvåld (Estrada, 1999) – har ökat under denna tioårsperiod. Ökningar res-
pektive minskningar av anmälningsbenägenheten vid olika antalsmässigt mindre
brottstyper torde alltså, åtminstone delvis, kompensera varandra.

För det andra är trendbrottet under 1900-talet en internationell företeelse. Det
har inte bara skett i Sverige utan också i ett stort antal andra europeiska länder
som Danmark, Tyskland, England, Holland, Finland med flera (Westfeldt, 2001).
Eftersom det inte är rimligt att tro att förändringar i anmälningsbenägenheten skulle
inträffa i större delen av Västeuropa samtidigt, talar mycket för att det som skett i
Sverige – och övriga Västeuropa – är ett trendbrott för den faktiska brottsligheten.
Ett trendbrott som har en mer universell förklaring.

Regional fördelning
Vad gäller beskrivningar av den regionala fördelningen av brottsligheten totalt sett
utgör inte den dolda brottsligheten något större problem, eftersom det är rimligt att
anta att det inte finns så stora variationer mellan olika regioner när det gäller
benägenheten att anmäla brott. I Sverige gäller generellt att ju större tätort, desto
fler brott. Inte bara antalsmässigt sett, utan även till antalet brott per invånare.
Detta avspeglas också i nedanstående kartfigur där de mörkare färgerna (fler brott
per capita) främst återfinns i de mer tätbefolkade delarna av landet.
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Uppklaring
Antalet uppklarade brott har inte ökat i samma takt som antalet anmälda brott
sedan år 1975. Det innebär att uppklaringen av brott mätt i den så kallade
uppklaringsprocenten, har minskat påtagligt under den senaste tjugofemårsperioden.
Vad gäller samtliga brott har uppklaringsprocenten minskat från 37 procent år
1975 till som minst 22 procent år 1996. Därefter har det skett en viss återhämtning,
år 2000 var uppklaringsprocenten 26 procent.

En förklaring till minskningen i det längre perspektivet är att polisens resurser
för utredningsverksamhet inte har ökat i samma takt som de anmälda brotten. De
relativa resurserna har alltså minskat. Sett till olika brottstyper finns dock stora
skillnader i hur uppklaringsprocenten har utvecklats. Skillnaderna förklaras främst
av olikheterna mellan olika brott vad gäller polisens möjligheter att klara upp
dem. I detta avseende brukar brotten delas in i tre kategorier:

Samtliga brott

14 410 - 17 980
12 130 - 14 410
9 840 - 12 130
9 170 - 9 840

Figur 3. Antal polisanmälda brott per 100 000 invånare länsvis, år 2000.
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Spanings- och ingripandebrott

Spanings- och ingripandebrott har den egenskapen att polisen, samtidigt som
man upprättar en brottsanmälan, också har en misstänkt person, identifierad och
tagen på bar gärning. Dessa brott, som vanligtvis anmäls av polisen själv, någon
myndighet eller ett företag, är således förhållandevis lätta att klara upp – ibland
används termen självuppklarade brott. Uppklaringsprocenten för dessa brott är
mycket hög. Typiska sådana brott är till exempel trafikbrott, narkotikabrott och
butiksstölder. Uppklaringsprocenten för denna typ av brott har minskat mycket
måttligt.

Offerbrott med interaktion

Offerbrott med interaktion består huvudsakligen av våldsbrott, till exempel miss-
handelsbrott, sexualbrott och hemfridsbrott. Signifikativt för dessa brott är att off-
ret i stort sett alltid har konfronterats med gärningsmannen och kan ge ett signale-
ment. Relativt ofta känner dessutom offret gärningsmannen, till exempel vid
kvinnomisshandel. Dessa förhållanden innebär naturligtvis stora fördelar i
uppklaringshänseende, varför uppklaringsprocenten generellt sett kan betecknas
som medelhög. Uppklaringsprocenten för denna typ av brott har minskat i ungefär
samma omfattning som den totala uppklaringsprocenten.

Offerbrott utan interaktion

Offerbrott utan interaktion består av stöldbrott och skadegörelsebrott. Typiskt
för dessa brott, som antalsmässigt utgör ungefär två tredjedelar av alla anmälda
brott, är att det är mindre vanligt att offret eller någon annan har sett gärnings-
mannen. Detta gör dessa brott mycket svåra att klara upp. Uppklaringsprocenten
har här halverats och därmed minskat i betydligt högre grad än övriga katego-
rier.

Förklaringen till att dessa tre kategorier utvecklats så olika i uppklarings-
hänseende är främst att varje utredare (utredningsresurs) fått mer att göra och
större och större högar på sitt bord. De kan dock bara klara upp ett visst antal brott
per vecka (tidsenhet). I valet av vilka brott som ska åtgärdas först, är en prioriterings-
grund att de brott som kan betecknas som lättuppklarade åtgärdas först, medan de
mer svåruppklarade – som tar längre tid och där dessutom möjligheterna att nå
framgång är mindre – i högre grad läggs åt sidan.

En annan prioriteringsgrund är naturligtvis brottens grovhet. Brott som exem-
pelvis mord, dråp, bankrån, våldtäkter och grov misshandel med flera har alltid
hög prioritet oavsett hur svåra de är att klara upp.
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Misstänkta
För att med hjälp av statistik få en bild av gärningsmännen, används främst statis-
tiken över misstänkta personer. Statistiken baseras här på uppgifter om personer
som av åklagare bedömts som skäligen misstänkta för brott. De misstänkta
personernas fördelning efter ålder och kön kan avläsas. Däremot kan inte antalet
misstänkta personer under olika år användas som mått på i vilken mån antalet
brottslingar i samhället förändrats. Antalet personer som misstänks under ett år
beror ju inte bara på hur många personer i samhället som begår brott, utan även i
hög grad på i vilken omfattning polis (och åklagare) lyckas utreda brotten och
”binda” personer som skäligen misstänkta. Att brottsuppklaringen har sjunkit har
således bidragit till att antalet misstänkta personer utvecklats på ett annat sätt än
de anmälda brotten.

Vad gäller gärningsmännens kön och ålder (samtliga brott), ger statistiken
över misstänkta personer troligtvis en ganska relevant bild av den faktiska situa-
tionen. Det finns inga skäl att anta att risken att upptäckas och registreras som
skäligen misstänkt skulle variera nämnvärt mellan könen eller mellan olika ål-
dersgrupper.

Den lägsta åldern för att registreras för brott är straffmyndighetsåldern 15
år. Som framgår av figur 4 gäller att ju lägre ålder, desto större andel personer
som misstänks för brott – och med största sannolikhet även andelen som begår
brott.

Figur 4. Antal misstänkta personer per 100 000 i respektive åldersgrupp, år 2000.
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Ungdomsbrottsligheten

Vad är ett typiskt ungdomsbrott? (Med ungdomar menas vanligtvis personer i åld-
rarna 15–19 år (ibland 15–20 år)). Frågan får olika svar beroende på vad man
lägger i begreppet typiskt ungdomsbrott: Antingen kan ett typiskt ungdomsbrott
definieras som de brott som ungdomar oftast begår eller som de brott där en stor
andel av gärningsmännen är ungdomar. Beroende på definition erhålls helt olika
resultat. De brott som ungdomar oftast begår är inbrott av olika slag, skadegörelse
och snatterier. Medan brott där en stor andel av gärningsmännen är ungdomar är
biltillgrepp och vissa mer sällsynta brott som väskryckning och personrån. Vid
dessa brottstyper är ungdomarnas andel av gärningsmännen jämförelsevis hög.

Hur har ungdomsbrottsligheten utvecklats? Dessvärre kan inte statistiken ge
något entydigt svar på den frågan, främst för att man för flertalet brott (omkring 80
procent) inte vet vem som är gärningsman. Vissa skattningar kan dock göras uti-
från statistiken över misstänkta personer. Uppgifterna om antalet ungdomar som
registreras för brott måste då korrigeras för förändringar i uppklaringsprocenten
(Ahlberg, 1992; Estrada, 1999). Sådana skattningar blir mest relevanta om de be-
gränsas till stöldbrottslighet (exklusive butiksstöld). Eftersom ungdomsbrottslighe-
ten i mycket hög grad domineras av stöldbrott, torde bilden av ungdomsbrottslighe-
tens utveckling ändå bli relevant.

Kurvan nedan tyder på att ungdomsbrottsligheten i flera avseenden följt utvecklings-
kurvan för brottsligheten i stort, det vill säga brottsligheten ökade fram till början av
1990-talet,1 för att plana ut något under 1990-talet. Det som främst avviker från kur-

Figur 5. Skattning av utvecklingen av antal ungdomar som begick brott, åren
1975–2000. Index.

1 Ökningen fram till 1990-talet har varit föremål för diskussioner, se Estrada 1999.
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van för brottsligheten generellt, är den relativt kraftiga nedgången av ungdomsbrotts-
ligheten under åren 1995–1999. Att det handlar om en faktisk nedgång stöds av under-
sökningar baserade på självdeklarerad brottslighet, som genomförts vid ett antalsmässigt
stort slumpmässigt urval av landets niondeklassare åren 1995, 1997 och 1999 (BRÅ,
2000b). Motsvarande mycket tydliga nedgång framträder även i dessa undersökningar.

Kvinnors brottslighet

År 2000 utgjorde kvinnorna 18 procent av de misstänkta personerna, en andel som
successivt har ökat under en följd av år. En förklaring till det är sannolikt den
successiva förändringen av kvinnans roll i samhället. Kvinnor har i ökad utsträck-
ning tagit sig in på områden som tidigare var mansdominerade till exempel vad
gäller olika yrken eller deltagandet i nöjeslivet. Denna könsutjämning avspeglas i
brottsligheten, som generellt sett alltid varit mycket mansdominerad (BRÅ, 1999).
Vilket den också, trots könsutjämningen, fortfarande är.

Lagförda
I statistiken över lagförda personer redovisas antalet personer som i domstol (tings-
rätt) eller av åklagare bundits till brott. Redovisningen sker efter typ av påföljd,
brottstyp, kön och ålder. Det främsta värdet med denna statistik är att kunna följa
förändringar i påföljdsutvecklingen.

Figur 6. Antal personer lagförda för brott, åren 1975–2000.
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Sedan år 1975 har antalet personer som lagförts för brott konstant minskat. De
extremt höga värdena under de första tre åren beror på att fylleri då var straffbart.
När detta avkriminaliserades år 1977 minskade antalet lagföringar betydligt.

Även från år 1980 och senare har dock antalet personer som lagförts för brott
minskat successivt. Detta alltså under en period då den anmälda brottsligheten
ökade; år 1980 anmäldes 900 000 brott mot 1 200 000 år 2000. Det finns två
förklaringar till detta motsatsförhållande. Den främsta är att rättsväsendet har haft
begränsad kapacitet (se avsnittet om brottsuppklaring). Oavsett hur många brotts-
anmälningar som än kommer in, kan man bara hantera en viss mängd. I princip
klaras lika många brott upp år från år – uppklaringsprocenten sjunker – vilket
innebär att antalet lagförda personer inte ökar.

Att nivån inte legat konstant, vilket vore det rimliga utifrån detta resonemang,
utan till och med minskat, förklaras av att vissa trafik- och varusmugglingsbrott
övergått från att vara brott som lagförs (böter genom dom eller strafföreläggande)
till att hanteras genom så kallad ordningsbot. (Påföljden ordningsbot ingår alltså
inte i statistiken över lagförda personer.) Den mer påtagliga nedgången under se-
nare delen av 1990-talet har dock sin grund i att polis (och åklagare) inte klarade
upp lika många brott som tidigare, utan antalet uppklarade brott sjönk påtagligt
under dessa år.

Sett till valet av påföljder finns en tendens till att de strängare påföljderna före-
kommer i högre utsträckning än tidigare. De tre mest ingripande påföljderna sam-
mantaget (fängelse, skyddstillsyn och villkorlig dom) har i princip fördubblat sin andel
av påföljderna under perioden. År 1978 fick var åttonde (12%) lagförd någon av dessa
mer ingripande påföljder. Motsvarande andel år 2000 var att var fjärde lagförd (23%)
fick någon av dessa påföljder.

Figur 7. Fördelning av påföljder för personer lagförda för brott, åren 1978–2000.
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En förklaring till denna utveckling är att rättsväsendet, som tidigare nämnts,
prioriterar de grövre brotten. De brott som utreds har därmed genomsnittligt blivit
grövre, vilket resulterar i strängare påföljder. En annan förklaring torde vara de
straffskärpningar som skett för vissa typer av brott. Ytterligare en möjlig förkla-
ring kan vara att brotten genomsnittligt faktiskt blivit grövre.

Fängelsestraffet, som är den mest ingripande påföljden, ökade sin andel av
lagföringarna från 6 procent år 1978 till 10 procent år 2000. Däremot är antalet
personer som i dag döms till fängelse ungefär detsamma som vid mitten av 1970-
talet. Under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet ökade antalet för
att successivt minska under 1990-talet.

En förklaring till att antalet fängelsedomar minskade under 1990-talet är att
olika alternativa påföljder som samhällstjänst, kontraktsvård etc. började använ-
das i högre utsträckning.

Figur 8. Andel lagförda som dömdes till fängelse, åren 1978–2000.
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Slutord
Den anmälda brottsligheten har ökat sedan år 1975. Ökningen har dock skett un-
der perioden 1975–1990. Under 1990-talet har det skett ett trendbrott och brottskur-
van har planat ut. Antalet anmälda brott år 2000 var därmed något färre än år
1990. Starka argument talar för att trendbrottet är reellt, det vill säga att det även
speglar en utplaning av den faktiska brottsligheten.

Uppklaringsprocenten har successivt minskat sedan år 1975, främst för att poli-
sens utredningsresurser inte har ökat i takt med de anmälda brotten. Nedgången i
uppklaringsprocenten har dock varit olika för olika kategorier av brott.

Ungdomsbrottsligheten ligger i dag på en något högre nivå än den gjorde för 25
år sedan. Olika undersökningar tyder dock på att den minskat markant under
andra hälften av 1990-talet.

Kvinnornas andel av gärningsmännen har ökat sedan år 1975. En förklaring till
detta kan vara den successivt förändrade kvinnorollen i samhället.

När det gäller påföljdsvalet för dem som lagförs för brott, finns det under de
senaste decennierna en tendens till att en större andel än tidigare döms till mer
ingripande påföljder. En förklaring till detta torde vara vilka brott som prioriteras
och utreds när utredningsresurserna inte ökat i samma takt som de anmälda brot-
ten.
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Dödligt våld
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Sammanfattning
Under de senaste 25 åren har det årligen skett cirka 100 fall av dödligt våld. Jäm-
fört med 1950-talet är det nästan en fördubbling. Ökningen skedde framför allt
från 1960-talets början till 1970-talets slut och berodde huvudsakligen på att det
dödliga våldet mellan bekanta personer, främst män som missbrukar alkohol, ökade.

Framför allt två grupper har dominerat det dödliga våldet under 1990-talet;
våld mellan bekanta och våld i familj. Nästan två femtedelar av det dödliga våldet
begås av personer som är bekanta med offren. Nästan lika stor andel begås inom
familjen.

I mycket stor utsträckning begås det dödliga våldet av män liksom att det också
drabbar män. Cirka 90 procent av gärningsmännen och två tredjedelar av offren är män.

Det dödliga våldet begås vanligen med någon form av vapen. I drygt två femte-
delar av alla fall används kniv.

Inledning
Termen dödligt våld är ett samlingsbegrepp för våldshändelser där någon eller
några personer berövar en annan människa livet. Definitionen är dock inte helt
entydig. En vanlig avgränsning är att rikta in sig på händelser som det svenska
rättsväsendet bedömer som kriminellt dödligt våld, det vill säga brott. Dessa hän-
delser definieras juridiskt som mord, dråp eller barndråp och innebär att gärnings-
mannens avsikt (uppsåt) har varit att ta livet av sitt offer. Vid dråp och barndråp
har det funnits förmildrande omständigheter, vilket gör att brottet bedöms som
mindre grovt. Om avsikten inte har varit att döda men om det förekommit våld,
brukar det också räknas som dödligt våld. Den juridiska termen för detta är vål-
lande till annans död i samband med misshandel. Däremot brukar inte vållande till
annans död i samband med till exempel trafik- och arbetsplatsolycka räknas med.
Dödligt våld i nödvärn, det vill säga om gärningsmannen har dödat någon annan
i självförsvar, är det enligt svensk lagstiftning inte brott och ingår därför inte i det
kriminella dödliga våldet. Underlåtenhet att handla, till exempel att inte ge livsup-
pehållande behandling eller att inte ge ett spädbarn mat, är däremot kriminella
handlingar som ingår i definitionen av det kriminella dödliga våldet.

Försök och förberedelse till mord, dråp, barnadråp eller misshandel är krimi-
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nella handlingar som är straffbara enligt svensk lagstiftning, liksom stämpling, det
vill säga att man uppmanar eller försöker få någon att begå mord eller dråp, och
underlåtenhet att avslöja sådana brott. Dessa brott ingår också i rättsstatistiken.

Förutom specialstudier finns det i Sveriges officiella statistik två statistikområden,
som ofta används om man vill få en uppfattning om det dödliga våldet. Den ena är
dödsorsaksstatistiken1, som bygger på de dödsorsaksintyg som läkare skriver i sam-
band med dödsfall. Den andra är rättsstatistiken,2 som bygger på de uppgifter som
rättsväsendet registrerar i samband med utredning av brott. Denna statistik inne-
håller bland annat uppgifter om personer som är misstänkta och lagförda för död-
ligt våld och uppgifter om polisanmälda brott (anmälningsstatistik).

De två statistikserier som främst används för att spegla utvecklingen är statistiken
över anmälda brott respektive dödsorsaksstatistiken. Förutom att dessa två statistik-
serier utgår från olika bedömningar av samma händelser – en medicinsk respektive
en juridisk – definieras det dödliga våldet på olika sätt. Dödsorsaksstatistikens defini-
tion av dödligt våld – benämnt mord, dråp och annat övergrepp av annan person –
utgår från de personer som vid dödsfallet var folkbokförda i Sverige oavsett om
brottet begåtts i Sverige eller utomlands (Socialstyrelsen, 2001). Anmälningsstatistik-
ens definition av dödligt våld – benämnt mord, dråp samt misshandel med dödlig
utgång – utgår från de brott som anmäls i Sverige oavsett om personerna är folkbok-
förda där eller inte. Tillfälliga besökare, asylsökande eller svenskar, som inte längre
är folkbokförda i Sverige men som dödats i Sverige, ingår därmed i anmälnings-
statistiken men inte i dödsorsaksstatistiken. Även mättidpunkten skiljer sig åt mellan
de två serierna. Anmälningsstatistiken utgår från det datum då brottet anmäldes till
polisen medan dödsorsaksstatistiken utgår från det datum då döden inträffade. Skill-
naden i mättidpunkt har dock ingen större praktisk betydelse eftersom endast ett fåtal
(i genomsnitt två per år under 1990-talet) av de mord och dråp som anmäls under ett
år, har begåtts tidigare år (Rying, 2000).

Detta avsnitt bygger framför allt på analyser av dödsorsaksstatistiken, rättsstatis-
tiken och en avhandling om dödligt våld i Sverige åren 1990–1998 (Rying, 2000).
Analysen är koncentrerad till de fullbordade brotten.

Dold brottslighet
Ingen av de två statistikserierna beskriver med exakthet det dödliga våldet. Vissa
fall som inte är dödligt våld kommer med i statistiken, medan en del fall av faktiskt
dödligt våld inte kommer med. Till skillnad från många andra brottstyper är inte
det största problemet de brott som inte kommer med i statistiken, den så kallade
dolda brottsligheten, utan de fall som som kommer med men inte är dödligt våld
och som framför allt påverkar anmälningsstatistiken.

1 Statistikansvarig myndighet är Socialstyrelsen.
2 Statistikansvarig myndighet är Brottsförebyggande rådet.
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Båda statistikserierna drabbas sannolikt av att vissa fall av dödligt våld aldrig
upptäcks. År 2000 anmäldes knappt 145 personer som hade varit försvunna mer än
60 dagar (Rikspolisstyrelsen). Oftast rör det sig om personer som valt att försvinna,
eller som dött en naturlig död men inte hittats. Bland dessa försvunna personer
finns det troligen även fall av dödligt våld som aldrig upptäcks.

Även om det finns en död person, kan fallet anmälas eller kategoriseras som
något annat än dödligt våld. Den största felkällan i dödsorsaksstatistiken är
tillförlitligheten i bedömningen av dödsorsak (Socialstyrelsen, 2001). Ju mer detal-
jerad undersökning av den avlidna, desto säkrare bedömning av dödsorsak. Cirka-
tio procent av samtliga våldsbrott med dödlig utgång upptäcks först vid obduktion,
som är den mest ingående undersökningen för att fastställa dödsorsak (Öström,
Ahlm och Eriksson, 2001). Antalet oupptäckta fall av dödligt våld kan därför ha
påverkats av att antalet obduktioner successivt har minskat. I mitten av 1970-talet
utfördes obduktioner på cirka hälften av alla avlidna. I slutet av 1990-talet var
motsvarande siffra knappt en femtedel (Socialstyrelsen, 2001). En studie (Öström,
Ahlm och Eriksson, 2001) har visat att en tredjedel av alla dödsfall, som läkare
bedömt som onaturliga, trots detta inte har genomgått rättsmedicinsk obduktion.
Sannolikt påverkar detta även anmälningsstatistiken – enbart en minoritet (14 pro-
cent) av de onaturliga dödsfallen i studien hade anmälts till polisen.

Det är numera en stor nivåskillnad mellan de två statistikserierna. Anmälnings-
statistiken har under 1990-talet legat mellan 50 och 100 procent högre än dödsorsaks-
statistiken. Det beror på att anmälningsstatistiken mäter det dödliga våldet när det
kommer till polisens kännedom. Polisen skriver då en anmälan, även om det är
osäkert om det är ett fall av dödligt våld, för att en utredning ska inledas. Det
innebär att de fall, som man under utredningens gång konstaterar inte är kriminellt
dödligt våld (i Sverige), ändå kommer med i anmälningsstatistiken. Denna över-
skattning har ökat under 1990-talet, vilket försvårar tolkningen av det dödliga
våldets utveckling utifrån statistiken över anmälda brott. En undersökning i Stock-
holms län visade att antalet fall som inte är dödligt våld i genomsnitt var 25
procent av de anmälda fallen under åren 1951–1991 (Wikström, 1994). I början av
1990-talet var motsvarande andel i hela landet cirka 30 procent och i mitten av
1990-talet var den cirka 50 procent. Det ökande antalet fall som inte är kriminellt
dödligt våld kan vara förknippade med den nya anmälningsrutinen som introduce-
rades hos polisen i början av 1990-talet. De ändrade rutinerna medförde att fler
personer skötte kodningen av brott och kontrollen av de registrerade uppgifterna
minskade.

Huvuddelen (nästan två femtedelar) av de fall som inte är kriminellt dödligt
våld under åren 1990–1998 har visat sig vara annat än brott som självmord, olyckor
och narkotikaförgiftning. Ytterligare en fjärdedel har visat sig vara andra brott
som nödvärn och försök, förberedelse, anstiftan eller stämpling till dödligt våld. 14
procent av de felaktiga fallen var dödligt våld som skett utomlands, övriga drygt
en femtedel var dubbletter, falska anmälningar eller fall där det var oklart om det
handlade om brott. Det är antalet fall som visat sig vara annat än brott, icke
fullbordat dödligt våld och dubbletter som ökade under 1990-talet. Enskilda fel-
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källor kan dessutom ha haft stor betydelse vissa år. År 1998 innehöll exempelvis
anmälningsstatistiken cirka 20 fall där Pinochet hade anmälts för att ha mördat ett
antal personer under sin tid vid makten i Chile. Dessa fall motsvarade drygt tio
procent av det dödliga våldet som anmäldes det året. Normalt anmäls årligen fem
till åtta fall av dödligt våld som skett utomlands.

Eftersom anmälningsstatistiken så kraftigt överskattar det dödliga våldet kan
man fråga sig om det inte vore bättre att mäta vid ett senare skede i rättsprocessen,
då man säkrare vet om den anmälda händelsen verkligen är kriminellt dödligt
våld. Ett problem är dock att om man utgår från de fall som prövats i domstol så
missar man bland annat det dödliga våldet där en skyldig gärningsman saknas
eller där gärningsmannen tagit sitt liv, vilket är nästan 25 procent av det dödliga
våldet.

Brottsstruktur
Det fullbordade dödliga våldet utgör 2 promille av den våldsbrottslighet som an-
mäls varje år. En genomgång av de personer som lagfördes för fullbordat dödligt
våld år 1999 visar att majoriteten (knappt tre fjärdedelar) av dessa personer be-
dömdes vara skyldiga till den allvarligaste formen av dödligt våld, det vill säga
mord. Av de resterande lagfördes cirka 15 procent för fullbordat dråp och 14 pro-
cent för vållande till annans död i kombination med misshandel. Barnadråp är ett
relativt ovanligt brott. Knappt 1 procent av samtliga som lagfördes för dödligt våld
(inklusive försök) lagfördes för detta brott mellan åren 1975 och 2000.

Den allvarligaste formen av dödligt våld har ökat. Antalet som lagfördes för
mord (inklusive försök m.m.) har ökat från knappt 50 år 1975 till drygt 100 år
2000. Ökningen skedde framför allt under 1990-talet. Majoriteten (65 procent) av
dem som lagfördes för mord år 1999, lagfördes för fullbordat brott. Förhållandet är
det omvända vid dråp, där en minoritet (22 procent) lagfördes för fullbordat brott.

Relation mellan offer och gärningsman

I de flesta fall (drygt fyra femtedelar) av det dödliga våldet känner gärningsman-
nen och offret varandra. Det är framför allt två grupper som dominerar det dödliga
våldet, och det är mellan bekanta och inom familjen. Under 1990-talet har nästan
två femtedelar av det dödliga våldet skett mellan personer som var bekanta med
varandra vid tidpunkten för brottet, men som inte var släkt eller hade ett förhål-
lande med varandra. De flesta var nära bekanta. Denna grupp har dominerat se-
dan 1970-talet. Många (nästan 70 procent) av både offer och gärningsmän var
påverkade av framför allt alkohol vid brottstillfället. Ett flertal (drygt tre femte-
delar) hade dessutom en koppling till missbruk. Bakgrunden till det dödliga våldet
i denna grupp var främst bråk om till synes bagateller (drygt två femtedelar av
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fallen) eller så skedde det dödliga våldet i samband med rån, uppgörelser eller
andra typer av illegala affärer (17 procent).

Det dödliga våldet inom familjen har varit en nästan lika stor grupp (36 pro-
cent) som det dödliga våldet mellan bekanta under 1990-talet. Denna grupp domi-
nerade det dödliga våldet under 1950- och 1960-talet. I slutet på 1980-talet ökade
gruppens andel till nuvarande nivå som dock är lägre än under 1950-talet. I nästan
hälften av fallen är det en kvinna som dödats av en man som hon har eller har haft
ett förhållande med. Det innebär att det under 1990-talet i genomsnitt dödats 16
kvinnor per år av en man som hon har eller har haft ett förhållande med.

Den därefter mest drabbade gruppen av dödligt våld inom familjen är barnen som
utgör drygt en femtedel av offren. Föräldrar som dödas av barn och män som dödas av
en nuvarande eller före detta partner utgör 14 respektive 11 procent av familjefallen.

Det dödliga våldet inom familjer är framför allt förknippat med separationer
och svartsjuka. Detta motiv ligger bakom drygt en tredjedel av alla fall inom famil-
jen och drabbar främst kvinnliga offer. Psykisk störning hos gärningsmannen är en
annan vanlig förklaring. I en fjärdedel av fallen med dödligt våld inom familjen är
detta den direkta orsaken till brotten, som ofta drabbar barn och föräldrar.

De fall där offer och gärningsman är obekanta med varandra utgör cirka 15
procent av det dödliga våldet. En påfallande stor andel av framför allt gärningsmän-
nen – men även offren – i denna grupp, är unga män. En stor andel (tre fjärdedelar)
av brotten sker på allmänna och nöjesrelaterade platser. Karaktäristiskt för gruppen
obekanta är bagatellbråk mellan unga män på allmänna eller nöjesrelaterade platser
eller unga män som, i samband med rån, dödat ett betydligt äldre offer.

Figur 1. Relation mellan offer och gärningsman vid dödligt våld i Sverige,
åren 1990–1998.
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Brottsplats

Bostaden är och har alltid varit den vanligaste brottsplatsen för dödligt våld
(drygt 70 procent) vilket hänger samman med att de flesta offer och gärningsmän
känner varandra. Dödligt våld i bostad sker vanligtvis (drygt 70 procent) i eller i
närheten av offrets egen, eller med gärningsmannen gemensamma, bostad. Det
är betydligt vanligare bland kvinnor både att de dödas och dödar i hemmet, än
bland män.

Under 1990-talet har det i genomsnitt årligen skett drygt 20 fall av dödligt våld
på allmän plats och 3 fall på nöjesrelaterade platser. Bland dessa fall återfinns en
stor del av det dödliga våld som sker mellan obekanta och en stor del av de
ouppklarade fallen.

Våldsmetoder

Vapen förekommer i nästan hälften av fallen av dödligt våld. Den vanligaste vålds-
metoden är att offret dödats med en kniv eller något annat stickande eller skärande
vapen. Kniv förekommer i drygt två femtedelar av alla fall och är den vanligaste
dödsorsaken bland samtliga grupper. Mest vanligt är det dödliga våld som skett
med kniv bland fallen där offer och gärningsman är bekanta med varandra.

Kniv som vapen vid dödligt våld har ökat sedan 1950- och 1960-talet då det
dödliga våldet framför allt skedde utan vapen. Dagens nivå nåddes i mitten av
1970-talet, samtidigt som andelen fall utan vapen minskade. Att knivvåldet har
ökat kan troligen hänga samman med att det dödliga våldet mellan bekanta, som
missbrukar alkohol har ökat. En liten nedgång av det dödliga våldet med kniv kan
skönjas under 1990-talets första hälft.

Skjutvapen förekommer i nästan en femtedel av det dödliga våldet. Vanligast är

Figur 2. Vapenanvändning (metod) vid dödligt våld i Sverige,
åren 1975–1998.
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det med skjutvapen i ouppklarade fall och i fall mellan obekanta personer. Andelen
dödligt våld med skjutvapen varierar relativt kraftigt år från år men låg under
1970- och tidigt 1980-tal på något lägre nivå än under 1990-talet. I drygt en tiondel
av det dödliga våldet har slag från ett hugg- eller slagvapen varit dödsorsaken.

När vapen inte används är strypning, kvävning eller misshandel de vanligaste
dödsorsakerna. Dessa utgör tillsammans en dryg femtedel av dödsorsakerna vid död-
ligt våld. Strypning är speciellt vanligt inom familjen och innebär då ofta att ett barn
dödas av en förälder. Kvinnor är också en grupp som ofta utsätts för strypning och
kvävning. Misshandel förekommer även i de fall där strypning är dödsorsaken vid
dödligt våld i nära relationer och i knappt en tredjedel av de fall där offret dödats
med ett vapen.

Motiv

Huvuddelen av det dödiga våldet är oplanerat. Vapen och våldsmetod avgörs i stor
utsträckning av situationen. Bakgrunden till det dödliga våldet under 1990-talet är
i tre fall av tio det som verkar vara bagatellbråk och i ytterligare två fall av tio,
svartsjuka eller bråk i samband med separation. Gärningsmannens psykiska status
är den enda förklaringen till 15 procent av dödligt våld. Gärningsmannens psy-
kiska status kan dock även vara en bidragande orsak till det dödliga våldet i öv-
riga fall.

I drygt ett av tio fall av det dödliga våldet har målet varit att erövra pengar men
inte att skada offret. Ofta har det dödliga våldet i dessa fall skett i samband med
andra brott. Hatbrott och hämndbrott har varit motivet i tio procent (eller 4 respek-
tive 6 procent) av det dödliga våldet. Dödligt våld med sexuella motiv eller dödligt
våld kopplat till gäng är inte speciellt vanligt.

Brottsutveckling
Under de senaste 25 åren har det årligen anmälts cirka 100 fall av dödligt våld.
Variationerna från år till år är dock relativt stora. Vissa år har antalet brott ökat
eller minskat med upp till 40 procent. År 1979 förekom en topp i statistiken som
berodde på 27 giftmord på ett sjukhus som genomfördes av en och samma gär-
ningsman (Rying, 1996). Under 1950-talet låg det dödliga våldet på cirka 50 fall
per år men ökade under 1960- och 1970-talet till dagens nivå (Rying, 2000).

De två statistikserierna, dödsorsaks- och anmälningsstatistiken, tyder på att det
dödliga våldet legat på en konstant nivå sedan början av 1980-talet. Anmälnings-
statistiken ligger dock, som påpekats tidigare, på en högre nivå. Tar man bort de
fall som inte är kriminellt dödligt våld (dödsfall på grund av olyckor, överdoser
m.m.) är antalet fall, liksom i dödsorsaksstatistiken, cirka 100 per år. Ökningen i
anmälningsstatistiken under 1990-talet kan helt och hållet förklaras av att antalet
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fall som inte är kriminellt dödligt våld ökade, det vill säga det faktiska antalet
brott är fortfarande oförändrat.

År 2000 polisanmäldes nästan 730 försök till mord och dråp. De anmälda försöks-
brotten ökade till skillnad från de fullbordade brotten, relativt kraftigt från år 1975.
Samma utveckling karaktäriserar de polisanmälda misshandelsbrotten. Ökningen
är dock kraftigare för försök till mord och dråp, som mer än tredubblats. Misshandels-
brotten, som är 80 gånger fler, ökade med nästan 200 procent under motsvarande
period. Under de senaste åren (1997–2000) avtog ökningen av försök till mord och
dråp.

Regional fördelning
Dödligt våld är, liksom övriga våldsbrott, vanligare i tätortsregionerna.
Anmälningsstatistiken visar att mellan 55 och 65 procent (vissa år hela 70 pro-
cent) av det dödliga våldet skedde i de tre storstadslänen med en koncentration
till Stockholms och Västra Götalands län. Detta innebär att storstadslänen är
överrepresenterade när det gäller dödligt våld eftersom endast hälften av Sveri-
ges befolkning är bosatta där. De senaste åren avviker inte från detta mönster.
Motsvarande andel för misshandelsbrotten, som dominerar våldsbrotten, är strax
under 60 procent.

I övriga län finns inget tydligt mönster eftersom antalet anmälda mord, dråp
samt misshandel med dödlig utgång generellt sett är relativt få. I ett län kan det ett
år ha inträffat några mord eller dråp vilket gör att detta län får relativt höga
mordtal, medan det nästa år inte inträffat något sådan brott alls.

Figur 3. Utveckling av det dödliga våldet i Sverige enligt olika statistikserier,
åren 1975–2000.
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Misstänkta
Det är relativt ovanligt att fler än en gärningsman är involverad i det dödliga
våldet. Under 1990-talet begicks 86 procent av det dödliga våldet av en gärnings-
man. 10 procent begicks av två gärningsmän och 4 procent av tre eller fler gärnings-
män. Om brottet är begånget av flera gärningsmän är det oftast fråga om yngre
personer med en kriminell bakgrund som är obekanta med offret.

Kön

Dödligt våld begås oftast av män; 90 procent av de misstänkta personerna är män.
De manliga gärningsmännen dödar i drygt hälften av fallen en nära bekant och i
nästan två fall av fem en familjemedlem. Det dödliga våldet som begås av män
drabbar också i huvudsak (drygt tre femtedelar av fallen) män.

Andelen misstänkta och lagförda kvinnor har legat konstant på cirka 10 procent
de senaste 25 åren. Kvinnliga förövare dödar i fyra fall av fem en familjemedlem.
Drygt två femtedelar av de personer som kvinnor dödar är barn och cirka 70
procent är män (inklusive pojkar). Det är mycket sällan en kvinna dödar en annan
kvinna.

Ålder

År 2000 var medianåldern på de personer som misstänktes för dödligt våld 34 år.
Det är något äldre än för dem som misstänktes för misshandelsbrott. Flest miss-
tänkta för dödligt våld per invånare återfinns i åldrarna 20–24 år. Antalet miss-
tänkta per invånare avtar successivt i de efterföljande åldersgrupperna. Nästan 80
procent av de misstänkta personerna är i åldrarna 20–49 år medan enbart drygt 40
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Figur 4. Genomsnittligt antal misstänkta personer för dödligt våld i Sverige per
100 000 invånare i respektive åldersgrupp, åren 1975–2000.
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procent av Sveriges befolkning återfinns i dessa åldrar. Åldersfördelningen bland
dem som misstänktes för dödligt våld har inte förändrats nämnvärt under de se-
naste 20 åren. Däremot är de årsvisa variationerna relativt stora.

En handfull personer under 15 år har under de senaste 25 åren misstänkts för
dödligt våld. Ungdomar i åldern 15–19 år är däremot något överrepresenterade.
De har under de senast 25 åren varit cirka 10 procent av de misstänkta personerna
samtidigt som de utgör cirka 6 procent av befolkningen. För gärningsmän över 50
år är förhållandet det omvända.

Gärningsmännen dödar oftast någon i sin egen ålder undantaget unga personer.
Ungdomar i åldern 15–19 år har i två tredjedelar av fallen dödat någon som är
äldre än 30 år. Ungdomar dödar ofta någon de inte känner. Medelålders dödar
oftast en familjemedlem eller en nära bekant. Äldre dödar nästan uteslutande en
familjemedlem.

Födelseland

Cirka en av tre personer som misstänkts för dödligt våld är född utomlands, samti-
digt som denna grupp utgör 10 procent av befolkningen i Sverige. Andelsmässigt
stora grupper bland de utrikesfödda gärningsmännen, även om de till antalet är få,
är Finland, Iran, Irak och Chile. De flesta gärningsmännen dödar inom de egna
nationalitetsgrupperna. Drygt 90 procent av de svenskfödda dödar andra svensk-
födda och cirka hälften av de utrikesfödda dödar någon från samma land.

Alkohol- och narkotikapåverkan

Cirka tre femtedelar av gärningsmännen är alkoholpåverkade vid brottstillfället.
Yngre är i mindre utsträckning än äldre alkoholpåverkade. Vanligast är att de
gärningsmän som dödar en nära bekant är alkoholpåverkade. Ovanligast är att en
gärningsman är alkoholpåverkad när en familjemedlem dödas. Alkoholpåverkade
gärningsmän dödar ofta personer som också är alkoholpåverkade. Trots osäkra
siffror kan man konstatera att en stor del av gärningsmännen är alkoholmissbruk-
are (hälften av gärningsmännen). Kopplingen till narkotika i samband med dödligt
våld är mer oklart. Grovt uppskattat är cirka en fjärdedel av gärningsmännen
narkotikamissbrukare medan cirka 12 procent var påverkade av narkotika vid
brottstillfället.

Tidigare belastning

Flertalet av gärningsmännen är tidigare lagförda för brott. Under 1990-talet var i
genomsnitt nästan tre fjärdedelar av de personer som lagfördes för mord och dråp
(inklusive försök) tidigare lagförda under de senaste tio åren. Tidigare lagföringar
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är betydligt vanligare bland personer som är lagförda för mord och dråp jämfört
med personer som är lagförda för misshandel där motsvarande andel är tre femte-
delar. Samtidigt har de lagförda för mord och dråp fler tidigare lagföringar än de
som är lagförda för misshandel. En tredjedel av dem som är lagförda för mord och
dråp har fler än fem tidigare lagföringar de senaste tio åren. Motsvarande andel
för dem som är dömda för misshandel är 15 procent. Även andra undersökningar
tyder på att gärningsmännen för dödligt våld är en kriminellt relativt belastad
grupp.

Offer
Huvuddelen (90 procent) av det dödliga våldet drabbar ett enskilt offer. Under
1990-talet dödades två offer vid samma tillfälle vid cirka sju av hundra fall. Dubbel-
morden är framför allt koncentrerade till dödligt våld inom familjen. I tre fall av
hundra är det tre eller fler offer som dödas vid samma tillfälle.

Kön

Även om dödligt våld ofta drabbar män är andelen män som offer betydligt lägre
än andelen män som gärningsmän. Två tredjedelar av offren är män, jämfört med
90 procent av gärningsmännen. De flesta män (tre fall av fem) dödas av en nära
bekant, enbart en femtedel dödas av en familjemedlem. Nästan 90 procent av
männen dödas av män.

Under de senaste 30 åren har andelen kvinnor som dödas årligen, konstant legat
på en tredjedel. Under 1950-talet var andelen dödade kvinnor lika stor som ande-
len dödade män. Ökningen av dödligt våld under 1960- och 1970-talen innebar
framför allt att fler män dödades.

Figur 5. Genomsnittligt antal offer för dödligt våld per 100 000 invånare i
respektive åldersgrupp i Sverige, åren 1975–1998.
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De flesta kvinnor (tre fjärdedelar) dödas av en familjemedlem, vuxna kvinnor
dödas ofta av en man de har eller har haft ett förhållande med och flickor dödas av
en förälder. Kvinnor dödas nästan uteslutande av män (90 procent).

Ålder

Offren för dödligt våld är i genomsnitt något äldre än gärningsmännen. År 2000
var medianåldern bland offren 41 år vilket är 7 år äldre än gärningsmännen. De
flesta offren (tre femtedelar) är mellan 20 och 49 år. Cirka två femtedelar av be-
folkningen är i dessa åldrar. Antalet offer per invånare är dessutom relativt lika för
dessa åldersgrupper. Offrens åldersfördelningen per invånare har varit i princip
oförändrad under de senaste 25 åren.

Cirka 7 procent av offren vid dödligt våld är under 15 år. Barnen är dock under-
representerade bland offren eftersom de totalt sett utgör knappt en femtedel av
befolkningen. Även ungdomar i åldern 15–19 år och personer över 50 år är under-
representerade som offer. Dessa åldersgrupper utgör 5 respektive 28 procent av
offren och 6 respektive 33 procent av befolkningen. Det innebär att ungdomar är
underrepresenterade som offer men överrepresenterade som gärningsmän (Rying,
2000).

Födelseland

En något mindre andel av offren är födda utrikes jämfört med gärningsmännen.
Samtidigt är även offren, som är födda utrikes, överrepresenterade. En tredjedel av
offren är födda utrikes samtidigt som de utgör cirka en tiondel av befolkningen.
Svenskfödda dödas i fyra av fem fall av en person med samma ursprung. Samma
andel för de flesta som är födda utrikes är cirka 70 procent.

Alkohol- och narkotikapåverkan

Liksom gärningsmännen är en stor andel av offren alkoholpåverkade. Under 1990-
talet var cirka hälften av offren påverkade av alkohol vid brottstillfället. De yngre
var i mindre utsträckning påverkade än de äldre. Även om andelen alkoholmissbruk-
are bland offren är lägre än bland gärningsmännen, är hela 40 procent av offren
alkoholmissbrukare. Även andelen narkotikamissbrukare och narkotikapåverkade
är mindre bland offren än bland gärningsmännen. Grovt sett var 15 procent av
offren narkotikamissbrukare och 7 procent påverkade av narkotika vid brottstillfället.
Siffrorna är dock relativt osäkra.
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Uppklaring
Jämfört med annan brottslighet klaras en stor andel av det anmälda dödliga våldet
upp. Cirka 85 procent av de anmälda brotten klarades upp under 1990-talet. Anta-
let brott som årligen klaras upp genom att åtminstone en person åtalas för brottet,
har varierat kring 74 brott de senaste 25 åren. Antalet brott där gärningsmannen
begår självmord, har under de senaste 25 åren varierat mellan 5–15 fall per år. I
genomsnitt förblev enbart 15 av de upptäckta brotten ouppklarade per år under
1990-talet. En förklaring till den höga uppklaringsprocenten kan vara att polisen
prioriterar utredningen av dessa allvarliga brott. En annan är att offret och gär-
ningsmannen ofta känner varandra, vilket underlättar uppklaringen av brottet.

Uppklaringsprocenten i brottsstatistiken beräknas på ett lite annorlunda sätt än
vad som man i allmänhet vill lägga i begreppet uppklarat brott. De uppklarade
brotten redovisar där de anmälda brott som för polisen och åklagaren fått ett klar-
läggande. Det innebär inte att någon behöver vara fälld för brottet för att det ska
räknas som uppklarat. Några av de uppklarade brotten räknas till och med som
uppklarade fast utredningen om brott har lagts ner. Uppklaringsprocenten för det
dödliga våldet i brottsstatistiken har legat mellan 70 och 80 procent sedan år 1975,
med undantag för en nedgång under 1990-talet. År 2000 återgick uppklarings-
procenten till nästan 80 procent. Nedgången under 1990-talet innebär dock sanno-
likt inte att uppklaringsprocenten har försämrats, utan att andelen anmälda fall
som inte är kriminellt dödligt våld (olyckor, överdoser m.m.)  har ökat. En indika-
tion på detta är att beslut om åtal, som utgör 70 procent av uppklaringsprocenten
i brottsstatistiken, har legat på en konstant nivå sedan år 1975. Övriga 30 procent
av det uppklarade dödliga våldet i uppklaringsstatistiken innebär att utredningen
om brott lagts ner. Drygt hälften av dessa fall läggs ner för att brott inte kan styrkas
eller för att gärningen inte är brottslig.

Lagförda
Antalet personer som lagfördes för mord eller dråp ökade under åren 1975–2000
från cirka 80 fall per år till nästan 170 fall, inklusive försöksbrott. Ökningen beror
sannolikt på att anmälda försök till mord och dråp mer än tredubblades under
samma period samtidigt som de fullbordade brotten låg på en konstant nivå.

Sedan mitten av 1990-talet har cirka 70 procent av samtliga personer som lag-
förts för mord och dråp dömts till fängelse. Högsta andelen fängelsedömda notera-
des år 2000 då 77 procent dömdes till fängelse eller sluten ungdomsvård. Sluten
ungdomsvård infördes år 1999. Sedan dess har totalt sett sju ungdomar dömts till
denna påföljd. Sedan mitten av 1990-talet dömdes dessutom cirka 30 procent till
rättspsykiatrisk vård för mord och dråp. År 2000 var 23 procent dömda till rätts-
psykiatrisk vård, vilket är den lägsta andelen under de senaste 25 åren. I mitten av
1970-talet var förhållandet det omvända. Då dömdes cirka 70 procent till rättspsy-
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kiatrisk vård och 30 procent till fängelse. Från slutet av 1970-talet till 1990-talets
början, dömdes cirka hälften vardera till rättspsykiatrisk vård respektive fängelse.
Övriga påföljder är relativt ovanliga. Några personer per år döms till skyddstill-
syn, åtalsunderlåtelse och vård inom socialtjänsten.

Den huvudsakliga förklaringen till det ändrade påföljdsvalet är troligen en för-
ändrad syn på hur personer med psykisk störning ska dömas (Rying, 1998). År
1976 föreslog en statlig utredning (Bexeliuskommittén) att psykiskt störda utan
psykossjukdomar i högre utsträckning borde dömas till fängelse. Undersökningar
tyder på att 70 procent av alla som döms för mord och dråp är psykiskt störda.
Mindre än en fjärdedel av dessa lider av psykossjukdomar. År 1992 trädde en ny
lagstiftning för rättspsykiatrisk vård i kraft, som till stor del grundades på dessa
tidigare utredningar.

Fyra femtedelar av dem som döms till fängelse för mord och dråp (inklusive
försök) döms till fängelse på mer än två år. Cirka en femtedel vardera döms till mer
än två och högst fyra år, mer än fyra och högst sex år, mer än sex och högst åtta år
respektive mer än åtta år. 13 procent eller 14 personer dömdes till livstid år 2000.
Andelen livstidsdömda för mord och dråp ökade från ett par till drygt 10 procent
av de fängelsedömda mellan åren 1975 och 2000. Ett par år var andelen uppe i 20
procent. De kortaste fängelsestraffen på högst två år minskade däremot något och
år 2000 dömdes knappt fem procent av alla fängelsedömda till denna strafftid.
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Figur 6. Fördelning av påföljder (%) för samtliga lagförda för mord och dråp (inklusive
försök) i Sverige åren, 1975–2000.
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Förebyggande åtgärder
Det är svårt att förhindra dödligt våld vid brottstillfället. Möjligheten att ingripa
är oftast begränsad samtidigt som det är relativt ovanligt att det finns vittnen.
Enbart vid en tredjedel av fallen fanns vittnen. Ju närmare relation desto lägre är
andelen vittnen. Vittnen är dessutom ofta bekanta med gärningsmannen eller offret
eller båda.

Eftersom en stor del av det dödliga våldet begås mellan bekanta personer som
framför allt missbrukar alkohol, är en viktig åtgärd att minska missbruket och de
levnadsomständigheter som missbrukarna lever under.

Ytterligare en stor grupp är dödligt våld inom familj. Samhällets åtgärder blir
här att försöka fånga upp familjer i riskzonen innan det går så långt som till mord
eller dråp. Eftersom motivet till det dödliga våldet ofta är svartsjuka, separation
eller psykisk sjukdom finns det en relativt stor chans att dessa familjer på något sätt
har kontakt med någon myndighet innan brottet inträffar. Myndigheterna måste
dock bli bättre på att identifiera familjer i riskzonen för dödligt våld och de måste
bli bättre på att samarbeta med varandra och med organisationer som kvinnojourer,
mansjourer etc.
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Sammanfattning
Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År
2000 anmäldes 58 800 sådana brott till polisen. Omräknat till befolkningen (medel-
folkmängden) var det ungefär 600 fall per 100 000 personer. Av de anmälda
misshandelsfallen år 2000 registrerades 35 procent som kvinnomisshandel, 54 pro-
cent som misshandel mot män och 11 procent som barnmisshandel (misshandel
mot personer upp till 14 år).

Mörkertalet för våldsbrott är högt. Den faktiska våldsbrottsligheten bedöms,
med utgångspunkt i brottsofferundersökningar, vara drygt tio gånger högre än den
polisanmälda våldsbrottsligheten. Ändå är det vissa typer av våldsbrott som inte
belyses, eller som är svårare att belysa i offerundersökningar exempelvis barnmiss-
handel, misshandel inom familjen och våldet i kriminella kretsar och marginaliserade
grupper.

Att dra några säkra slutsatser om den faktiska våldsutvecklingen över tid är
omöjligt när mörkertalet är så pass högt och dessutom ofta varierar över tid. Up-
penbart är emellertid att mer fördolda brott, som barnmisshandel, ökade mycket
kraftigt vad gäller anmälda brott. Här torde det dock vara anmälningsbenägenheten
som ökade och präglade utvecklingen mest och inte det faktiska våldet. Även
överfallsvåld, som begås utomhus av en för offret okänd gärningsman och där
vanligtvis män är offer, ökade dock påtagligt. Men här är den troliga förklaringen
att det handlar om en kombination av en ökning av anmälningsbenägenheten och
det faktiska våldet. Något helt uttömmande svar kan emellertid inte ges utifrån
dagens forsknings- och kunskapsläge.

Bortsett från barnmisshandeln har de polisanmälda våldsbrotten stagnerat nå-
got sedan mitten av 1990-talet. Det är emellertid för tidigt att bedöma om det är ett
trendbrott eller en tillfällig stagnation. Offerundersökningar visar dessutom en upp-
åtgående trend mellan åren 1982 och 1999.

Det ökade antalet anmälningar om misshandelsbrott har inneburit att fler
gärningsmän identifierats. Eftersom den ökningen varit mindre än antalet anmäl-
ningar har dock uppklaringsprocenten minskat.

Av de misshandelsbrott där misstänkta gärningsmän identifierades och av dem
som resulterade i lagföringar, ökade misshandelsbrott som begicks av ungdomar
under 1990-talet. Ökningen omfattade också grov misshandel, (även om den lind-
riga ökade mest) en brottstyp som påverkas mindre av svängningar i anmälnings-
benägenheten än de mindre allvarliga misshandelsbrotten. Detta innebär att också
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den faktiska misshandelsbrottsligheten bland ungdomar kan ha ökat under 1990-
talet – med en stagnation sedan mitten av 1990-talet, i likhet med den polisanmälda
våldsbrottsligheten således totalt sett.

Inledning
Under efterkrigstiden har flera förändringar skett vad gäller kriminlisering av pri-
vat våldsanvändning. Skolagan avskaffades år 1958 och föräldrars aga av barn i
uppfostringssyfte, förbjöds år 1979. I samband med att brottsbalken trädde i kraft
år 1965 utvidgades det straffbara området dels genom att brottet ofredande inför-
des, dels genom att straffen för misshandel skärptes. År 1982 förändrades åtals-
angivelsereglerna för icke grov misshandel på privat plats, vilket innebär att dessa
brott numera lyder under allmänt åtal. Straffen för flera olika våldsbrott har också
skärpts. Vidare har våldsoffrens ställning stärkts, dels genom olika lagstiftnings-
åtgärder, dels genom uppkomsten av moderna sociala rörelser som kvinnojourer
och brottsofferjourer. År 1999 trädde en ny lag inom 4 kap. brottsbalken i kraft.
Lagen tar sikte på upprepade straffbara gärningar som riktas mot en närstående
kvinna (grov kvinnofridskränkning; § 4A stycke 1), men omfattar även barn och
andra närstående personer (grov fridskränkning; § 4A stycke 2).

Med misshandel och grov misshandel avses brott enligt 3 kap. 5–6 §§ brottsbal-
ken. I femte paragrafen stadgas att ”Den som tillfogar annan person kroppsskada,
sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller annat sådant tillstånd,
döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter
eller fängelse i högst sex månader.”

I sjätte paragrafen definieras och straffbeläggs grov misshandel.1 Faktorer som
gör att en gärning kan bedömas som grov är om gärningen varit livsfarlig eller
orsakat offret svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen
annars visat ”särskild hänsynslöshet eller råhet”. Av de lagförda fallen av misshan-
del svarar de grova fallen för 6 procent.

Dold brottslighet
År 1999 polisanmäldes våldsbrott motsvarande ungefär 600 händelser per 100 000
personer (medelfolkmängden). I Statistiska Centralbyråns (SCB) offerundersökning
samma år redovisades drygt 8 000 sådana händelser per 100 000 personer. Om
man antar att en viss del av det våld som rapporteras i offerundersökningar inte

1 En typ av misshandel som särredovisas i brottsstatistiken är våld mot tjänsteman. Med det avses brott enligt
17 kap.brottsbalken. Brottet behandlas inte i detta avsnitt.
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handlar om brott, skulle det tyda på att den faktiska brottsnivån är cirka tio gånger
högre än den brottslighet som polisen registrerar.

Offerundersökningar ger belägg för att offren i större utsträckning polisanmäler
allvarliga våldshändelser än mindre allvarliga. På så sätt är den polisanmälda
brottsligheten ett urval av den mera allvarliga våldsbrottsligheten. Offer-
undersökningar omfattar däremot i större utsträckning ”vardagligt” våld, som inte
är av sådan dignitet att offren eller vittnen polisanmäler det.

Det finns dock även begränsningar i offerundersökningarna som gör bilden ofull-
ständig. Personer under 16 år ingår inte, vilket till exempel gör det omöjligt att
genom dem få närmare upplysningar om barnmisshandel. Vidare är det uppenbart
att våldet inom familjen och mellan nära bekanta, endast rapporteras bristfälligt
såväl till intervjuare i en offerundersökning som till polisen. Dessutom saknas i
relativt hög grad våldet inom marginaliserade grupper, till exempel våld bland
alkoholmissbrukare och i kriminella kretsar – ett våld som är relativt vanligt.

Ett annat problem med offerundersökningar är att de kräver att offren återger
våldshändelser som de varit med om under de senaste tolv månaderna. Det kan
ibland innebära minnesfel, vilket är en orsak till att summan av de våldshändelser,
som enligt offerundersökningarna har polisanmälts, i hög grad överstiger det fak-
tiska antalet polisanmälningar. En viktigare orsak är dock sannolikt den ”sociala
önskvärdheten”, det vill säga att de intervjuade säger att de gjort det som borde ha
gjorts.

Brottsstruktur
Majoriteten av de våldsbrott som polisanmäls i Sverige är misshandelsbrott. År
2000 anmäldes 58 800 sådana brott till polisen. Av de misshandelsfall som anmäl-
des år 2000 registrerades 35 procent som misshandel mot kvinna, 54 procent som
misshandel mot man och 11 procent som misshandel mot barn (personer upp till 14
år).

Av de anmälda misshandelsbrotten skedde 47 procent utomhus och 53 procent
inomhus. När det gäller misshandel mot män var det vanligast att gärningsman-
nen var obekant med offret (67 procent), medan det motsatta gällde när kvinnor
var offer. I 78 procent av de polisanmälda fallen var kvinnan bekant med gärnings-
mannen. Kategorin misshandel mot man utomhus av obekant gärningsman, bru-
kar betecknas som gatuvåld, medan misshandel mot kvinna inomhus av bekant
gärningsman, brukar betecknas som familjevåld. Gatuvåldet svarade för 25 pro-
cent av samtliga anmälda misshandelsbrott år 2000, medan familjevåldet svarade
för 22 procent.
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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 vilken omsorg om den fysiska integriteten spelar en allt större
roll, ökar sannolikt anmälningsbenägenheten när det gäller våldsbrott. För att få
ett bättre underlag för bedömningar, särredovisas – där så är möjligt – de grova
misshandelsbrotten från de mindre grova. Allt talar ju för att mörkertalet är lägst
för de grova brotten och högst för de mindre grova. Ändras antalet grova vålds-
brott kan det tala för att också det faktiska våldet förändrats. Ändras däremot den
mindre allvarliga brottsligheten, talar det för att det främst är anmälnings-
benägenheten som förändrats. En förutsättning för dessa antaganden är dock att
bedömningen av vad som avses med grovt våld varit oförändrad. Det kan inte helt
utslutas att det hos polisen skett en glidande förändring av definitionerna. Änd-
ringar av anmälningsbenägenheten har större betydelse för polisanmälda brott än
för offerundersökningar.

År 2000 polisanmäldes alltså 58 800 misshandelsbrott till polisen. Utvecklingen
sedan år 1975 har inneburit en konsekvent ökning av brottsanmälningarna fram
till mitten av 1990-talet då kurvan planade ut. Den anmälda misshandels-
brottsligheten slutade i princip att öka efter år 1998. Ökningstakten under den
första delen av 1990-talet, var däremot speciellt markant.

Figur 1. Antal polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare, åren 1982–2000.
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Sedan år 1974 genomför SCB på uppdrag av riksdagen årliga undersökningar
av levnadsförhållanden (ULF), numera på grundval av riksrepresentativa inter-
vjuer med 5 000–7 000 personer i åldrarna 16–84 år. Sedan år 1978 omfattar ULF-
undersökningarna frågor om befolkningens utsatthet för brott under en period på
tolv månader. Sedan år 1980 skiljer ULF-undersökningarna mellan fyra olika typer
av våldsbrott, nämligen våld som kräver medicinsk vård (inklusive tillsyn av sjuk-
sköterska och tandvård), våld som lämnar synliga märken men inte kräver medi-
cinsk vård, våld utan synliga märken och hot om våld.

Andra skillnader är att statistiken över polisanmälda brott redovisar brotten
under ett år, men den ger ingen information om antalet olika offer som drabbades.
De svenska offerundersökningarna ger däremot information om såväl antalet vålds-
fall som om antalet offer. Eftersom offren själva berättar om sina erfarenheter och
andra personliga förhållanden, ger offerundersökningarna betydligt mer informa-
tion om offren än vad anmälningsstatistiken kan göra.

För att få en adekvat jämförelse mellan uppgifterna i brottsstatistiken respektive
offerundersökningarna, måste antalet våldshändelser och inte antalet personer som drab-
bats, användas vad gäller offerundersökningarna. (Brottsstatistiken bygger ju på att
varje händelse registreras som ett brott). I figur 2 återges uppgifter från dels offer-
undersökningar dels brottsstatistik. Uppgifterna avseende antalet våldshändelser beskrivs
i indexserie, vilket innebär att nivåerna inte kan jämföras med varandra. Som tidigare
sagts ligger offerundersökningarnas värde generellt sett betydligt högre.

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
polisanmälda våldet beror på en ökad anmälningsbenägenhet.

Figur 2. Antal misshandelsbrott (händelser) enligt brottsstatistiken respektive ULF-undersökning-
arna, åren 1982–1999. Offerundersökningarnas kvalitet förbättrades år 1980. Index. Trenden
för respektive kurva inlagd. (3-punkts glidande medelvärde)
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Mönstret för alla fyra typer av våld, som redovisas i offerundersökningarna, är
att samtliga hade en uppåtgående trend. Den mest allvarliga typen, våld som krä-
ver medicinsk vård, hade en lägre ökningstakt än de övriga typerna av våld. Även
om dessa grövre fall baseras på ett litet antal intervjuer, vilket medför att slump-
variationen år från år blir mycket stor relativt sett, skulle det ändå kunna vara en
indikation på att det kan finnas en förändrad benägenhet att rapportera våld i
offerundersökningar.

Offerundersökningarna tyder alltså på att det även skett en faktisk ökning av
våldet, men att ökningen kan vara måttligare än vad som framgår, eftersom benä-
genheten att rapportera våldshändelser kan ha ökat även i dessa undersökningar.
Den relativt kraftiga ökningen under första delen av 1990-talet, och avmattningen
under den andra delen, framkommer dock även här. När det gäller storleksord-
ningen av ökningen av det faktiska våldet under denna period råder dock viss
oenighet inom den kriminologiska forskningen.

Män respektive kvinnor

Från och med år 1981 har den anmälda misshandeln redovisats i olika kategorier,
vilket gör det möjligt att bland annat skilja mellan våld mot barn, mot kvinnor
respektive mot män. I figur 3 redovisas utvecklingen sedan år 1982 för våld mot
män respektive kvinnor. Barnmisshandeln, som omfattar offer i åldrarna 0–14 år,
ligger utanför dessa två stora kategorier.

Stagnationen i tillväxten under de senaste tre åren gällde, för både manliga och
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Figur 3 a. Polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare. Kvinnor fördelade på
om offret var bekant eller obekant med gärningsmannen, åren 1982–2000.
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kvinnliga offer, i huvudsak det våld där offret och gärningsmannen kände till var-
andra, det vill säga i de kategorier där ändringar i benägenheten att anmäla brott
kan tillmätas stor betydelse. Detta våld är den största kategorin vad gäller
kvinnomisshandeln. Det högsta värdet noterades år 1998. För männens del ligger
denna typ av misshandel i stort sett på samma nivå sedan år 1994, men nivån är
högre än 1980-talets.

Vad gäller misshandel av en för offret obekant gärningsman, har däremot inte
stagnationen varit lika tydlig under senare år. För den största misshandelskategorin,
våld mot män av en för offret okänd gärningsman, var nivån under den senaste
treårsperioden högre än under något tidigare år. Utvecklingen var ungefär den-
samma för kvinnliga offer för denna typ av våldsbrott.

Barnmisshandel

I statistiken över anmälda brott delas barnmisshandeln in i två ålderskategorier;
misshandel mot barn i åldrarna 0–6 år respektive 7–14 år. I båda ålderskategorierna
ökade anmälningarna dramatiskt under 1990-talet. I kategorin barn 0–6 år anmäl-
des 187 fall år 1982 och 915 fall år 2000. I kategorin 7–14 år anmäldes 848 fall år
1982 och 5 507 fall år 2000. Denna kategori omfattar egentligen två typer av
misshandel, dels misshandel mot barn 7–10 år, dels mot äldre barn. De äldre bar-
nen utsätts ofta för våld av jämnåriga eller något äldre personer i skolan eller
under fritiden. För båda kategorier gäller att ökningen var mest markant för barn
som var bekanta med gärningsmannen.

Figur 3b. Polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare. Män fördelade på om offret var bekant eller
obekant med gärningsmannen, åren 1982–2000.
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Ökningen av misshandel mot barn under 1990-talet var betydligt större än ök-
ningen av misshandel mot vuxna. Ökningstakten i sig tyder på en pågående ur-
holkning av en stor sektor med dold brottslighet, det vill säga fler och fler faktiska
brott anmäls (anmälningsbenägenheten ökar). Detta stöds också av flera undersök-
ningar (BRÅ, 2000; Estrada, 1999; Jansson, 2001). Avmattningen av den polis-
anmälda brottsligheten vad gäller misshandel mot vuxna under de senaste åren, är
inte lika iögonfallande vad gäller barnmisshandel.

Gatuvåld

Att det faktiska våldet har ökat, inte minst under 1990-talet, får stöd av brottsstatistikens
anmälda brott, genom att misshandelsbrotten utomhus av för offret obekanta gärnings-
män – den kategori som torde vara mest okänslig för ändringar i anmälnings-
benägenheten – har ökat konsekvent sedan år 1982. Utvecklingen illustreras i figur 4.

Gatuvåldet, som svarar för ungefär en fjärdedel av alla polisanmälningar, torde
alltid ha haft en förhållandevis hög anmälningsbenägenhet. Det finns inte heller
några direkta indikationer på att den skulle ha förändrats över tid. Samhällsdebat-
ten och olika aktioner för att komma åt det dolda våldet, som sannolikt varit
orsaken till den ökade anmälningsbenägenheten för vissa typer av misshandel, har
gällt våldshändelser med bekantskap mellan offer och gärningsman, som vid barn-
misshandel, kvinnomisshandel och våld mellan skolelever. Det saknas även di-
rekta indikationer på att anmälningsbenägenheten skulle ha minskat.

Figur 4. Polisanmälda misshandelsbrott utomhus där offret var obekant med gärningsmannen
(gatuvåld), åren 1982–2000.
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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 annan
typ av våld. Det är även rimligt att anta att anmälningarna inom de övriga
misshandelskategorierna är starkt påverkade av samhällsdebatten om mindre tole-
rans mot våld, inte minst vad gäller de stora mer dolda våldsbrottskategorierna
barnmisshandel, kvinnomisshandel och skolvåld.

Accepterar man dessa antaganden är det också befogat att dra slutsatsen att
utvecklingen av det faktiska våldet har stagnerat de senaste tre till fem åren (bero-
ende på typ av våld) efter en kontinuerlig uppgång under åren 1982 till 1990-talets
mitt. Stagnationen kan också anses känneteckna hela misshandelsområdet och inte
bara gatuvåldet. Offerundersökningarna bekräftar dock inte den stagnation som
präglar rättsstatistiken vid slutet av 1990-talet.

Figur 5. Antal polisanmälda misshandelsbrott per 100 000 invånare länsvis, år 2000.
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Regional fördelning
Antalet anmälda misshandelsbrott varierar mellan länen från som mest 912 anmäl-
ningar per 100 000 invånare i Stockholms län till som minst 452 anmälningar i
Kronobergs län.

I figur 5 illustreras skillnaderna mellan länen för kategorin misshandel per
100 000 personer (medelbefolkningen). De tre storstadslänen Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län hör till de län som har de flesta anmälningarna per invå-
nare. Misshandelsanmälningarna är dock inte bara ett uttryck för förekomsten av
våld i en region, utan också för befolkningens beredskap att anmäla misshandel till
polisen.

En väsentlig del av förklaringen till att Gotland ligger förhållandevis högt i
statistiken är att länet har en hög frekvens av den totala misshandeln (685 fall per
invånare). Detta förklaras av att länet, framför allt på sommaren, tar emot åtskil-
liga turister, inte minst från Stockholmsområdet. Statistiken över anmälda brott
baseras på det område där misshandeln förekommer, medan medelbefolkningen
beräknas på grundval av den bofasta befolkningen.

Analyserna av den regionala utvecklingen över tid, har gjorts på grundval av
offerundersökningar, som påverkas mindre av denna typ av störande faktorer.

Enligt SCB:s offerundersökningar var andelen utsatta genomsnittligt under åren
1992–1995 ungefär lika hög (2,3 – 2,9 procent av befolkningen) i storstadsregio-
nerna som i övriga Sverige sammanlagt. Detta förhållande har emellertid föränd-
rats genom åren. I början av 1980-talet var andelen utsatta i storstadsregionerna
också större, men skillnaden mellan de regionala blocken var inte så stor som i
dag.

Uppklaring
Uppklaringsprocenten för misshandel (50 procent år 1998) är betydligt högre än för
brottsbalksbrott i allmänhet (20 procent år 1998). Det beror i huvudsak på att
många våldsbrott begås av gärningsmän som är bekanta med offren och kan iden-
tifieras av offren. Mellan åren 1975 och 1998 minskade emellertid andelen uppkla-
rade misshandelsbrott från 62  till 50 procent.

En förutsättning för en hög uppklaring av misshandelsbrott är att offret eller
vittnen kan ge ledtrådar så att det går att identifiera misstänkta gärningsmän. En
annan förutsättning är att polisen tjänstgör vid tidpunkter och på orter som är
relevanta för gatu- och krogvåldet och en tredje att misshandeln bedöms som så
allvarlig att resurser sätts in för att binda en misstänkt person till gärningen.

Uppklaringsprocenten är i stort ett något vanskligt mått för att bedöma
polisens och åklagarens prestationer för att binda en misstänkt person till ett
anmält misshandelsbrott. Relativt många misshandelsbrott får en teknisk upp-
klaring genom att förundersökningen läggs ner – anmälan eller polis-
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utredningen visar sig inte innehålla tillräckliga fakta för att ett brott ska kunna
styrkas eller också är den misstänkte gärningsmannen inte straffmyndig och
kan åtalas.

Ett alternativt mått, som åtminstone ger en klarare bild av rättsväsendets för-
måga att åtgärda den anmälda brottsligheten, är antalet brott som man kunnat
binda en gärningsman vid i procent av de anmälda brotten. Brottsuppklaringen
har, även enligt detta mått, sjunkit under åren 1982–1998. Om man tittar på anta-
let uppklarade brott blir bilden något annorlunda. Trots att andelen uppklarade
misshandelsbrott har minskat, har antalet brott som klarats upp ökat.

Misstänkta
Två kategorier av gärningsmän, av dem som har identifierats som misstänkta för
misshandel, har vuxit kraftigt sedan år 1982, nämligen unga personer och kvinnor.
För de senaste åren kan dock en nedgång för ungdomar noteras (efter toppåret
1995).

Inte minst mot bakgrund av den minskade uppklaringen av misshandels-
brott är nyrekryteringen till denna brottslighet av intresse. Hur utvecklas
ungdomars brottslighet i relation till vuxnas brottslighet? För att redovisa
ungdomarnas utveckling har de registrerade brottsdeltagandena för personer
15–20 år (per 100 000 invånare) relaterats till motsvarande värde för perso-
ner 21 år och äldre. Beräkningarna har genomförts såväl för alla misshan-
delsbrott som för gatuvåldet, det vill säga misshandel utomhus av obekanta.

Figur 6. Relation mellan antal ungdomar (15–20 år) och äldre (21–) som misstänktes för misshandel (per
100 000 invånare i respektive grupp). Misshandel totalt respektive gatuvåld, åren 1982–1998.
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Resultatet visas i figur 6 där det framgår att ungdomarna ökat sin andel av
misshandelsbrottsligheten på bekostnad av de äldre. År 1982 registrerades
ungdomarna för 2,8 gånger så många misshandelsbrott som de äldre, mot 4,5
gånger så många år 1998. Motsvarande utveckling för gatuvåldet var 6,2 år
1982 mot 11,9 år 1998.

Ovanstående förhållanden gäller endast för identifierade misshandelsbrott och
behöver inte säkert gälla ungdomars faktiska misshandelsbrott eller övriga vålds-
brott och ännu mindre ungdomsbrott över huvud taget. På grund av det stora mörker-
talet på gärningsmannanivå och mångfalden av faktorer som påverkar uppklar-
ingen, är det vanskligt med slutsatser om brottsutvecklingen för speciellt ungdomar
(Estrada, 1999).

Kvinnor som gärningsmän och offer

Kvinnorna svarade år 1982 för 5 procent av alla brottsdeltaganden och för 8 pro-
cent år 1998. Ökningen av kvinnornas brottsdeltaganden är 126 procent mot män-
nens 44 procent. Tillväxten i misshandelsbrottsligheten har varit störst för de unga
kvinnorna. Även om kvinnornas våld procentuellt sett ökat mest, är den
antalsmässiga ökningen ändå större bland männen. Kvinnor som offer utgjorde 39
procent av alla misshandelshändelser år 1982 och 38 procent år 1998 (baserat på
brottsdeltaganden).

Lagförda
År 1999 lagfördes totalt 7 963 personer för misshandel (huvudbrott), av vilka 565
avsåg grov misshandel. Utvecklingen för dessa två brottstyper visas i tabellerna 1
och 2. Trenden för grov misshandel var stigande, medan ”vanlig ”misshandel va-
rierade kraftigt under 1990-talets senare år.

För att ge en överblick över påföljdsutvecklingen för misshandelsbrott redovisas
misshandel och grov misshandel var för sig. Domstolarna ska ha synnerliga skäl
för att döma till fängelse för gärningsmän som vid brottets begående ännu inte fyllt
18 år. Påföljdsutvecklingen redovisas därför separat för gärningsmän över respek-
tive under 18 år när brottet begicks. För grov misshandel visas resultatet i tabell 1.

De yngres andel som gärningsmän vid grov misshandel ökade betydligt under
1990-talet både absolut och i relation till de äldres. Först år 1999 skedde en viss
avmattning. För de äldre medför brottet ungefär i nio fall av tio en frihetsberö-
vande påföljd. Motsvarande andel för de yngre är betydligt lägre; den vanligaste
påföljden är vård inom socialtjänsten.

Frihetsberövande påföljder, i regel fängelse, användes i allt mindre utsträckning
för de yngre under de senaste fem åren av 1990-talet. Det sista året användes emel-
lertid detta straff oftare igen, kanske på grund av att en ny påföljd, sluten ungdoms-
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Tabell 1.
Påföljder för lagöverträdare 15–17 år respektive 18 år och äldre, för grov misshandel
som huvudbrott, åren 1990–1999.

1) Exkl. skyddstillsyn med fängelse.
2) Inkl. skyddstillsyn med fängelse och psykiatrisk vård.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Antal lagförda
18 år och äldre 402 419 393 473 475 461 420 483 552 498

därav i procent
Åtalsunderlåtelse,
Böter, Villkorlig
dom 4 5 3 2 2 2 3 2 3 3

Skyddstillsyn 1) 6 5 6 6 6 6 9 11 9 9

Överlämnande till
vård inom
socialtjänsten 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Frihetsstraff 2) 89 89 91 92 90 92 88 87 88 87

Antal lagförda
15-17 år 27 34 43 65 74 75 79 72 85 67

därav i procent
Åtalsunderlåtelse,
Böter, Villkorlig
dom 4 9 12 12 7 13 15 10 18 7

Skyddstillsyn 1) 15 12 14 17 12 25 14 24 20 12

Överlämnande till
vård inom
socialtjänsten 59 59 47 42 54 44 51 57 51 63

Frihetsstraff 2) 22 21 28 29 27 17 20 10 12 18

vård, tillkom från och med år 1999 som ett alternativ till fängelsestraff för ungdo-
mar under 18 år. Av de tolv domarna för grov misshandel mot 15–17-åringar med
frihetsberövande påföljder år 1999, avsåg samtliga sluten ungdomsvård.

Utvecklingen av påföljderna för misshandel (ej grov) redovisas i tabell 2. För
misshandel innebar drygt hälften av påföljderna för gärningsmän över 17 år, på-
följder som var mindre ingripande än skyddstillsyn, det vill säga olika typer av
bötesstraff, villkorlig dom och villkorlig dom i kombination med böter. Ungefär en
tredjedel fick frihetsberövande påföljder samtidigt som andelen som dömdes till
skyddstillsyn ökade över tid.
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Tabell 2.
Påföljder för lagöverträdare 15–17 år respektive 18 år och äldre för misshandel som
huvudbrott, åren 1990–1999.

1) Exkl. skyddstillsyn med fängelse.
2) Inkl. skyddstillsyn med fängelse och psykiatrisk vård.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Antal lagförda
18 år och äldre 5 651 5 802 5 928 6 497 6 781 6 826  6 052 5 430 5 780 5 829

därav i procent
Åtalsunderlåtelse,
Böter, Villkorlig
dom 57 58 55 54 55 54 53 51 50 56

Skyddstillsyn1) 8 9 9 9 10 14 15 15 15 17

Överlämnande
till socialvård 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0

Frihetsstraff2) 34 32 35 36 33 32 32 34 35 28

Antal lagförda
15-17 år 969 1 065 1 075 1 242 1 474 2 001 1 663 1 537 1 612 1 569

därav i procent
Åtalsunderlåtelse,
Böter, Villkorlig
dom 68 68 67 67 65 64 61 60 61 60

Skyddstillsyn1) 5 5 7 5 6 6 6 5 5 4

Överlämnande
till socialvård 26 26 24 27 28 29 32 35 34 36

Frihetsstraff 2) 1 1 3 1 0 1 1 0 0 0
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Tabellbilaga
Tabell 1.
Polisanmäld misshandel mot män och kvinnor per 100 000 invånare
(medelbefolkningen).

Misshandel mot kvinnor Misshandel mot män
Obekant

med offret
Bekant med

offret
Totalt Obekant

med offret
Bekant med

offret
Totalt

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 50 173 223 235 116 351
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1982 325 418 680 5 773 11 866 2 508 4 546
1983 336 428 703 6 343 10 935 2 519 4 250
1984 355 452 749 4 539 9 809 2 132 4 027
1985 368 466 766 4 317 9 331 1 977 3 797
1986 377 478 791 3 831 9 028 1 820 3 641
1987 391 494 824 4 672 11 023 2 138 4 514
1988 424 534 896 4 856 11 238 2 060 4 674
1989 446 570 954 4 418 11 803 1 980 4 276
1990 450 585 970 7 572 14 263 3 005 5 298
1991 441 575 994 6 967 14 535 2 761 5 207
1992 489 629 1 103 6 230 13 879 2 674 5 506
1993 546 691 1 233 5 765 13 023 2 744 5 645
1994 561 691 1 225 6 228 12 842 2 735 5 001
1995 557 691 1 252 8 553 16 937 3 431 6 238
1996 551 686 1 260 6 262 11 808 2 651 4 600
1997 563 711 1 312 7 971 14 571 2 730 4 913
1998 580 732 1 348 7 446 15 894 2 731 5 383
1999 583 752 1 399 8 855 16 480 3 125 5 550

År Miss- Miss- Brott Händelser Händelser Personer Personer
handel av handel av enligt kol. av våld av våld utsatta för utsatta för

vuxna vuxna 3 samt enligt och hot våld enligt våld och
mord- och ofredan- offerun- enligt offerun- hot och

dråpför- de, olaga dersök- offerun- dersök- offerun-
sök, rån, hot och ningar dersök- ningar dersök-
våldtäkt, våldsamt ningar ningar
våld och motstånd
hot mot
tjänste-

man

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6 Kol. 7 Kol. 8

Tabell 2.
Polisanmälda våldsbrott samt våldshändelser och antal personer utsatta för våld enligt
offerundersökningar, relaterade till 100 000 invånare (medelfolkmängden).
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Sammanfattning
Olaga hot är efter misshandel det vanligaste våldsbrottet i brottsstatistiken. An-
mälningarna har ökat mycket kraftigt de senaste 25 åren, från 7 371 år 1975 till
36 034 år 2000. Till skillnad från exempelvis misshandel har ökningstakten inte
avtagit i någon större utsträckning under 1990-talet.

På regional nivå följer ofta utvecklingen för anmälda olaga hot utvecklingen för
anmäld misshandel. Inte sällan anmäls dessa brott i samband med varandra.

Det är ungefär lika vanligt att de anmälda hoten riktar sig mot män som mot
kvinnor – även om de misstänkta gärningsmännen nästan uteslutande är män.
Ensamstående kvinnor hotas i bostadslägenheter, yngre män hotas när de deltar i
nöjeslivet och vissa personer hotas på sina arbeten, exempelvis sjukvårdare, social-
arbetare eller väktare. Samtliga dessa grupper är enligt SCB:s offerundersökningar
oftare än andra utsatta för hot.

Att anmälningarna om olaga hot har ökat måste ses utifrån att den anmälda
misshandeln har ökat. Viktiga förklaringar torde vara att anmälningsbenägenheten
för våldsbrott generellt har ökat, liksom den kommersiella verksamheten och alkohol-
konsumtionen i städerna under dygnets senare timmar. Till viss del hänger ök-
ningen även samman med att rån och andra typer av brott där hot är ett viktigt
inslag, exempelvis övergrepp i rättssak, ökat.

Inledning
Med olaga hot avses brott enligt 4 kap. 5 § brottsbalken: ”Om någon lyfter vapen
mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är menat att fram-
kalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom,
döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”.

Olaga hot kan vara dels sådant som avser någons liv eller hälsa – ”Jag ska
döda dig!”, dels sådant som avser någons egendom – ”Mina kompisar ska slå
sönder din butik!” Det kan också röra annan person än det direkt uttalas till – ”Vi
ska köra över din lillebror!”

För att en handling ska räknas som olaga hot behöver inte vapen vara inblandat. Det
räcker med att det sker på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att det kan antas
att den som är föremål för det känner allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.
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Med olaga hot avses inte hotelser som gäller någon i dennes myndighetsutöv-
ning. Om exempelvis en polis hotas när denne är i färd med att göra ett ingripande,
är det i stället fråga om ”hot mot tjänsteman” – ett brott som regleras enligt 17
kap. 1 § brottsbalken. Däremot kan hot som icke myndighetsutövande personer får
ta emot under arbetet mycket väl definieras som olaga hot. Om exempelvis en
flygvärdinna i samband med sin yrkesutövning blir utsatt för hot om fysiskt våld
eller andra otrevligheter från en ilsken passagerare, handlar det juridiskt sett om
ett olaga hot – inte om hot mot tjänsteman.

Olaga hot redovisas i kriminalstatistiken från och med år 1999 uppdelat på om
det riktat sig mot en man 18 år eller äldre, en kvinna 18 år eller äldre, en person
under 18 år, eller en grupp av individer. Tidigare fanns inte någon sådan uppdel-
ning, utan endast den totala summan anmälda olaga hot redovisades. Det är inte
ovanligt att en och samma person drabbas av upprepade hotelser. I statistiken
räknas vid sådana fall varje tillfälle som ett brott.

Dold brottslighet
Av alla hot människor utsätts för är det endast en begränsad del som kommer till
rättsväsendets kännedom. Liksom när det gäller våldsbrott i allmänhet är mörker-
talet stort och svårt att få en exakt uppfattning om. I synnerhet om det handlar om
mindre grova brott och brott som inte har några synliga konsekvenser. Vad som
kan uppfattas som ett hot menat att framkalla allvarlig fruktan för säkerhet eller
egendom, kan också variera. Därför är det närmast omöjligt att uppskatta hur stor
den faktiska brottsligheten är i förhållande till den anmälda.

Utifrån en intervjuundersökning gjord av SCB uppskattades att den vuxna be-
folkningen i Sverige mellan 16 och 84 år under en ettårsperiod varit utsatta för
omkring 560 000 hotelser som ”var så farliga eller så allvarliga att man blev
rädd” (SCB, 1995). Samma år som denna skattning gjordes (1993) anmäldes om-
kring 26 000 fall av olaga hot till polisen. Det skulle innebära att en knapp tjugondel
av alla allvarliga hotelser anmäldes till polisen detta år.

Jämförelsen haltar naturligtvis på olika sätt. Den ger ändock en uppfattning om
storleksordningen på mörkertalet för olaga hot. Av alla händelser som juridiskt
skulle kunna betecknas som olaga hot, är det sannolikt bara någon eller några
procent som blir kända av rättsväsendet.

Brottsstruktur
Antalet anmälda olaga hot fördelar sig tämligen jämnt på sådana som riktar sig
mot män respektive kvinnor. Av 34 985 olaga hot som anmäldes år 2000 riktade
sig 16 432 (46 procent) mot vuxna män och 15 656 (43 procent) mot vuxna kvin-
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nor. En tämligen stor andel av de anmälda hoten (9 procent) riktade sig mot perso-
ner under 18 år och en mindre andel (2 procent) mot en grupp individer. I figur 1
redovisas antalet anmälda olaga hot uppdelade på typ av grupp de riktades mot.

Närmare hälften av de anmälda olaga hoten riktade sig mot en kvinna. Det
innebär att kvinnor som offer är vanligare när det gäller detta brott än när det
gäller våldsbrott i allmänhet. En jämförelse kan göras med misshandel där fallen
år 1997 närmare dubbelt så ofta hade en man som offer och inte en kvinna (Olsson,
1998).

En förklaring till detta kan vara att de som misstänks för olaga hot till över 90
procent är män. Ett stort antal registrerade hotbrott riktar sig således från en man
till en kvinna. Upplevelsen av ett sådant hot kan tänkas vara allvarligare än om
det riktats från en man till en man eller från en kvinna till en kvinna, varför
benägenheten för kvinnor att anmäla blir högre än för män.

Hotbrott anmäls ofta i samband med misshandel. Anmäld misshandel mot män
respektive kvinnor är i sin tur ofta olika slags händelser. När män misshandlas rör
det sig i närmare hälften av fallen om brott som skett utomhus och där gärnings-
mannen är en för mannen obekant person (ofta incidenter i samband med alkohol
och nöjesliv), medan misshandel mot kvinnor till två tredjedelar handlar om brott
begångna inomhus av en för kvinnan bekant gärningsman (Olsson, 1998). För en
man som på krogen under berusade former misshandlas av en obekant person kan
det tänkas vara mindre relevant om det uttalas olika former av hot. För en kvinna
som i hemmet misshandlas av en man i en närstående relation, kan det däremot
antas ha stor betydelse om det också uttalats ett allvarligt hot.

Figur 1. Antal polisanmälda olaga hot uppdelade på om de riktade sig mot vuxna män, mot
vuxna kvinnor eller mot personer under 18 år, år 2000.
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Brottsutveckling
Antalet anmälda olaga hot har ökat kontinuerligt och mycket kraftigt ända sedan
slutet av 1960-talet, då brottet började redovisas som en egen brottstyp i statistiken
(Persson m.fl., 1995). Som mest påtaglig var ökningen under andra halvan av
1980-talet och i början av 1990-talet. Totalt under åren 1975–2000 ökade hot-
brotten med drygt 300 procent. Anmälningsstatistiken redovisar därmed en betyd-
ligt större ökning än den som erhålls om SCB:s intervjuundersökningar används
som källa. Det handlar då om en fördubbling.

Utvecklingen för olaga hot följer tämligen väl utvecklingen för våldsbrott i all-
mänhet och misshandel i synnerhet, även om ökningen av de anmälda hoten är
något kraftigare och till skillnad mot våldsbrotten inte sett någon avmattning un-
der senare delen av 1990-talet.

Den kraftiga ökningen av anmälda hot kan således förstås utifrån utvecklingen
av den anmälda misshandelsbrottsligheten. Samma förklaringar som använts när
det gäller ökningen av den anmälda misshandeln skulle kunna användas när det
gäller de olaga hoten, till exempel den ökade uppmärksamheten på och anmälnings-
benägenheten för kvinnomisshandel och våld mot barn samt en ökning av gatuvåld
(se vidare avsnittet om Misshandel).

 I synnerhet minskad tolerans gentemot våld mot kvinnor framstår som en vik-
tig förklaring. När det gäller den minskade toleransen mot våld i skolan torde även
den ha påverkat utvecklingen, men mer marginellt. När det gäller incidenter mel-
lan för varandra obekanta män på offentliga platser torde ju, i enlighet med tidi-
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Figur 2. Totalt antal polisanmälda olaga hot, åren 1975–2000.
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gare resonemang, anmälningsbenägenheten för själva hoten fortfarande vara låg.
En ökning av sådan misshandel ger därför sannolikt inte en motsvarande stor ök-
ning av anmälda hot.

Andra förklaringar till den kraftiga ökningen av anmälda hot, skulle kunna
vara vissa förändringar i ungdomars beteende – i synnerhet när det gäller brotts-
liga ungdomar. Utifrån självdeklarationsundersökningar finns indikationer på en
viss faktisk ökning av rån mellan ungdomar och av hotelser uttalade av ungdomar
för att få saker (BRÅ, 2000a; BRÅ, 2000b). Det har också konstaterats att det i den
brottslighet ungdomar döms för, sker en överflyttning från traditionella fordons-
relaterade stölder till olaga hot och misshandel under 1990-talet (BRÅ, 2000c). En
sådan svängning i ungdomsbrottsligheten mot att råna, skrämma och tilltvinga sig
saker, innebär också att de anmälda olaga hoten ökar. Inte minst som den sköt-
samma allmänheten kan antas betrakta våldshot som allt mer avvikande och oac-
ceptabelt. När det gäller den totala ökningen av anmälda olaga hot är dock så-
dana här förändringar av begränsat förklaringsvärde, eftersom det bara är i en
mindre del av alla anmälningar som ungdomar står som misstänkta eller som
offer.

Bakom ökningen av anmälningarna kan också ligga ett ökat antal hotelser mot
butiks- och servicepersonal, spärrvakter etc. Ett ökat deltagande i nöjesliv och
alkoholbruk på offentliga utskänkningsställen (Lenke, 1989), samt ett kraftigt ökat
antal jouröppna butiker1 i storstäderna talar för detta. Det kan handla om expres-
siva hot i samband med stökiga uppträden, men även om motvärnsrån eller om
mer planerade butiksrån. Vad gäller butiksrånen har de ökat närmare 150 procent
de senaste två decennierna (Ahlberg, 1998). När rånliknande händelser i butiker
och i taxi anmäls kan det antas att det också ofta anmäls olaga hot.

Regional fördelning
Antalet anmälda hotbrott varierar kraftigt mellan olika län, både absolut och i
relation till folkmängden. Storstadslänen, med Stockholms län i topp, står i förhål-
lande till sin folkmängd för klart flest anmälda hot. Det finns annars inget direkt
mönster efter om länen ligger i norra, södra eller mellersta Sverige. De län där det
relativa antalet anmälda hot är minst, är de små och glest befolkade länen.

I tabell 4 redovisas antalet anmälda olaga hot per län år 1999 i absoluta tal och
per 10 000 invånare.

En liknande överrepresentation av hotincidenter i storstadsregionerna har kon-
staterats i SCB:s offerundersökningar. Enligt dessa tycktes avsevärt fler medbor-
gare vara utsatta för hot i Stockholms och Göteborgs kommuner än i den norra
glesbygden (SCB, 1995).

1 Antalet jouröppna 7-elevenbutiker i Stockholm ökade exempelvis med ett drygt 40-tal under 1990-talet.
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Ett mycket starkt samband finns på länsnivå mellan det relativa antalet an-
mälda olaga hot och det relativa antalet anmälda misshandelsbrott. Samma län
som är överrepresenterade ifråga om olaga hot, är i motsvarande grad över-
representerade ifråga om anmäld misshandel. Överrepresentationen är vanligen
ungefär densamma avseende hot mot män respektive mot kvinnor.

Inte heller SCB:s offerundersökningar har funnit att vissa län skulle vara över-
representerade ifråga om hot mot män men inte mot kvinnor. De skillnader som
observerats mellan olika regioner ifråga om vilka typer av hotelser som är över-
representerade, gäller snarare var hotet uttalats. Hotelser på gator och torg eller
under resor med allmänna kommunikationsmedel tycks, enligt offer-
undersökningarna, starkt eller nästan uteslutande koncentrerade till storstadsregio-
nerna (SCB, 1995).

              

Län Totalt   Mot kvinna   Mot man   

Absolut per 10 000 Absolut per 10 000 Absolut per 10 000
  antal  invånare  antal  invånare  antal  invånare  

1.Stockholms 10 530 58 4 600 25 4 691 26
2.Södermanlands 1 189 47 494 19 517 20
3.Skåne 5 178 46 2 249 20 2 308 20
4.Västmanlands 1 159 45 473 18 589 23
5.Örebro 1 088 40 497 18 472 17
6.Gotlands 219 38 94 16 106 19
7.Östergötlands 1 597 38 693 17 716 17
8.Västra Götalands 5 581 37 2 507 17 2 508 16
9.Dalarnas 1 005 36 449 16 458 16

10.Uppsala 992 36 395 14 439 15
11.Norrbottens 870 34 362 14 435 17
12.Västernorrlands 803 32 340 14 408 16
13.Halland 851 31 391 14 377 14
14.Gävleborgs 850 30 368 13 422 15
15.Västerbottens 731 29 314 12 333 13
16.Värmlands 814 28 351 13 406 15
17.Kalmar 659 28 295 13 317 13
18.Jönköpings 850 26 354 11 400 12
19.Jämtlands 322 25 127 10 153 12
20.Blekinge 373 25 136 9 203 14
21.Kronobergs 394 22 167 9 182 10

Hela riket 36 034 41 15 656 18 16 432 19

Tabell 1.
Antal polisanmälda olaga hot totalt och mot män och kvinnor länsvis år 1999, i absoluta
tal och per 10 000 invånare. Länen rangordnade efter antalet brott per invånare.
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Uppklaring
Uppklaringsprocenten för olaga hot ligger i snitt på omkring 43 procent, sett till
den senaste tjugoårsperioden. Knappt hälften av de anmälda olaga hoten får alltså
någon form av uppklarande beslut, exempelvis genom att en gärningsman binds
till och åtalas för brottet eller att brottet skrivs av som icke relevant att utreda
(teknisk uppklaring).

Andelen anmälda hot som klaras upp minskade dock något under både 1980-
och 1990-talet, även om nedgången var svagare än för många andra brottstyper.
Under i princip hela perioden 1980–1993 skedde en svag men kontinuerlig ned-
gång och under perioden 1993–1996 skedde en kraftigare, tillfällig nedgång (se
figur 4).

När det gäller den förra tendensen handlar det om att de anmälda brotten ökat
kraftigt, samtidigt som de uppklarade inte ökat i riktigt lika stor utsträckning. När
det gäller nedgången mellan år 1993 och 1996 – som också gäller de flesta andra
brottstyper – handlar det om att antalet uppklarade brott tillfälligtvis minskat kraf-
tigt. Denna minskning kom under en period då det skedde relativt genomgripande
förändringar inom polisväsendet (BRÅ, 2001).

Uppklaringsprocenten för olaga hot minskade ändock inte i samma utsträck-
ning som exempelvis för misshandel, trots att antalet anmälningar om hot faktiskt
ökade något mer än anmälningar om misshandel.

En förklaring till den annorlunda utvecklingen, kan vara att ökningen av an-
mälningarna om olaga hot i högre grad än misshandeln avser fall där den utpe-

Figur 3. Uppklaringsprocent för polisanmälda olaga hot, åren 1980–2000.
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kade gärningsmannen är bekant med målsäganden. Tillskottet av fall med bättre
möjligheter att klara upp skulle alltså vara större när det gäller olaga hot.

En annan förklaring skulle kunna vara att våld och hot mot kvinnor fått ökad
prioritering av rättsväsendet. Eftersom en större andel av de anmälda hoten än av
den anmälda misshandeln riktar sig mot kvinnor, skulle en ökad uppmärksamhet
på och kunskap om brott mot kvinnor, kunna generera fler uppklaranden av olaga
hot.

Misstänkta och lagförda
Antalet personer som misstänkts och lagförts för olaga hot har ökat kraftigt de
senaste två decennierna. Ökningen är dock inte lika kraftig som när det gäller
antalet anmälda brott. Under åren 1980–1998 ökade antalet misstänkta med 140
procent och antalet lagförda med 190 procent.

Att antalet personer misstänkta och lagförda för olaga hot inte har ökat i lika
hög utsträckning som antalet anmälda brott, kan tolkas på olika sätt. En tolkning
är att de som begår hotbrotten begår allt fler brott per individ. Studier av själv-
deklarerad ungdomsbrottslighet har exempelvis visat att även om det inte blivit
fler ungdomar som begår våldsbrott på 1990-talet jämfört med på 1970-talet, tycks
de som gör det ha ökat sin brottsaktivitet (Ward, 1998).

En annan tolkning är att benägenheten att anmäla hotbrotten har ökat. Om
ökningen av anmälda hot till stor del genererats av en ökad anmälningsbenägenhet

Figur 4. Antal personer misstänkta  för olaga hot (huvudbrott), åren 1980–1998 respektive lagförda, åren
1980–2000.
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– snarare än att det faktiskt blivit fler personer som begår brott – är det naturligt att
antalet misstänkta och lagförda inte ökat i samma utsträckning som antalet an-
mälda brott, eftersom tillskottet beroende på en ökad anmälningsbenägenhet kan
antas handla om mindre allvarliga fall. Fall som får lägre prioritet i utrednings-
hänseende.

Det kan dessutom, oavsett vad ökningen av anmälningar beror på, antas att
rättsväsendet inte har kapacitet att misstänka och lagföra personer i motsvarande
utsträckning som anmälningarna ökar. Olikheten i utveckling mellan misstänkta
och lagförda å ena sidan och anmälda brott å andra sidan, hänger alltså samman
med att uppklaringsprocenten minskar.

Ökningen av misstänkta och lagförda för olaga hot är större för kvinnor än för
män. Kvinnors andel av dem som registreras för brottet har således ökat – även om
kvinnor fortfarande utgör en mycket liten del av dem som misstänks för olaga hot.
År 2000 var fem procent av de personer som lagfördes för olaga hot kvinnor,
jämfört med tre procent år 1980. Bland personer misstänkta för brottet ökade kvin-
nors andel från fem till sju procent mellan åren 1987 och 1998 (1987 var första året
denna statistik var uppdelad på kön). En liknande ökning av andelen misstänkta
och lagförda kvinnor inträffade även när det gäller brottet misshandel (Olsson,
1998).

Lagföringar med olaga hot som huvudbrott sker vanligtvis genom åtal och dom,
där böter är den vanligaste påföljden och fängelse den näst vanligaste. Endast en
knapp tiondel av de personer som lagfördes för olaga hot år 2000 meddelades
åtalsunderlåtelse, det vill säga bedömdes som skyldiga till brottet av åklagaren
utan att ärendet gick vidare till domstol. Yngre lagöverträdare meddelas dock
åtalsunderlåtelse för olaga hot i större utsträckning, även om utvecklingen de se-
naste två decennierna gått mot att även ungdomars ärenden allt oftare förs vidare
till domstol (BRÅ, 2000).

Annars finns inga större förändringar när det gäller lagföringssätt och påföljds-
val för olaga hot de senaste tjugo åren. År 1999 och 2000 ökade dock andelen
vuxna som dömdes till påföljden villkorlig dom påtagligt. Under åren 1995–1998
låg denna andel på 10–12 procent, för att år 1999 öka till 17 procent. Den troli-
gaste orsaken till detta är att det år 1999 infördes möjlighet att döma till samhälls-
tjänst i kombination med villkorlig dom. Denna nya påföljd kan ersätta fängelse
vid strafftider på upp till elva månader och är därigenom aktuell för dem som
döms för olaga hot.

Offer
I kriminalstatistiken saknas i stort sett uppgifter om vilka som är offer för olaga
hot. Från och med år 1999 finns förvisso en uppdelning på om brottet riktat sig mot
vuxna män, vuxna kvinnor, personer under 18 år eller en grupp av människor (två
eller fler individer). Som tidigare nämnts framgår att drygt 40 procent av de an-
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mälda hoten år 2000 riktade sig mot kvinnor och knappt tio procent mot personer
under 18 år.

Enligt SCB:s offerundersökningar är det generellt sett vanligast att yngre perso-
ner utsätts för hot om våld (SCB, 1995). Närmare åtta procent av befolkningen i
åldrarna 16–24 år uppskattas ha utsatts för något hot det senaste året, medan
motsvarande för gruppen 45–54 år var två procent. Sett till samtliga åldersgrupper
var det nästan lika stor del av kvinnorna som av männen som utsattes för hot,
vilket överensstämmer med fördelningen av de anmälda brotten.

När det gäller upprepade hot om våld urskiljs i SCB:s offerundersökningar tre
”riskgrupper”: Yngre män 16–35 år som ofta deltar i nöjeslivet, ensamstående
kvinnor som utsätts för hot i bostadslägenheter och vissa yrkesgrupper som sjuk-
vårdare, socialarbetare eller väktare. Den senare gruppen, personer som hotas un-
der viss typ av yrkesutövning, var den grupp som tycktes löpa allra högst risk för
upprepade hot.

Utsattheten för hot i samband med yrkesutövning uppskattades av SCB ha ökat
för kvinnornas del under åren 1978–1993. Även utsattheten för hot i bostads-
lägenheter uppskattades ha ökat något för kvinnorna under perioden. För männens
del uppskattades utsattheten för hot på offentliga platser ha ökat. För de äldre
männen, 45–64 år, kunde även en viss ökning påvisas när det gällde hot i bostads-
lägenheter.

Inte för någon av offergrupperna var ökningen större än några procentenheter. I
offerundersökningarna kunde alltså inte skönjas ökningar som motsvarade utveck-
lingen av antalet anmälda brott, lagföringar och misstänkta.

Förebyggande åtgärder
För att skärpa straffet för män som utsätter kvinnor i nära relationer för upprepade
kränkningar, antogs år 1998 en ny lag i brottsbalken – lagen om grov kvinnofrids-
kränkning. För detta brott ska dömas om en man utsätter en kvinna för upprepade
brottsliga handlingar, även tämligen lindriga sådana, som tillsammans kan anses
utgöra led i en större kränkning. Straffet kan då bli högre än om de olika handling-
arna hade bedömts var för sig. En av de upprepade kränkande och brottsliga hand-
lingar som avses är olaga hot.

En utvärdering av den nya lagen visar att olaga hot är den näst vanligaste
brottsliga gärningen – misshandel är den vanligaste – som ingår i domarna för
grov kvinnofridskränkning (BRÅ, 2000). Det konstaterades vidare att strafftiderna
vid fängelsedomar blivit längre när det dömdes enligt den nya lagen än vad de
blivit i motsvarande fall innan den nya lagen fanns. Jämförelsen avsåg förvisso
bara ärenden där de brottsliga handlingarna var misshandel, men motsvarande
straffskärpning torde även ha inträffat när det gäller upprepade olaga hot.

Huruvida denna straffskärpning och nya lag har några förebyggande effekter
när det gäller hot mot kvinnor kan diskuteras. Inte minst då de män som dömdes
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enligt lagen i de flesta fall var kända för brott sedan tidigare och hade utsatt kvin-
norna för brott som var så allvarliga att de – oavsett lagen om kvinnofridskränkning
– hade fått aktuell typ av påföljd. Det faktum att fängelsestraffen blivit något
längre torde dock ha vissa inkapaciteringseffekter och därigenom på kort sikt minska
risken för brott i enskilda fall.

I ett längre perspektiv skulle lagen också kunna ha normbildande effekt, efter-
som den kan ses som en markering av att samhället ser allvarligt på upprepade hot
som män utsätter kvinnor för.
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Sexualbrott
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Sammanfattning
Under de senaste 25 åren har antalet polisanmälda sexualbrott mer än tredubblats.
År 2000 anmäldes drygt 8 700 sexualbrott, vilket dock innebar en minskning av
antalet anmälda brott med 4 procent jämfört med år 1999.

Det har skett en stor förändring av strukturen under perioden. Fram till slutet av
1980-talet var exhibitionism den största brottskategorin, medan så kallat annat
sexuellt ofredande är den största sedan år 1992. Efter år 1993 har utvecklingen av
kategorin annat sexuellt ofredande avvikit från de övriga på grund av att antalet
anmälda brott ökade mycket kraftigt under resten av 1990-talet.

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 till en dryg tredjedel år 2000.

Inledning
Med sexualbrott avses flera brottstyper enligt 6 kap. 1–10 §§ brottsbalken. De kan
grovt delas in i fyra huvudkategorier: våldtäkt, sexuellt utnyttjande m.m., exhibitio-
nism (det vill säga blottning) och så kallat annat sexuellt ofredande (annat än exhibi-
tionism). Sexualbrotten är antalsmässigt en liten brottskategori – år 2000 utgjorde de
mindre än en (1) procent av det totala antalet brott som polisanmäldes. Vissa föränd-
ringar av regleringen av sexualbrotten har föreslagits av 1998 års sexualbrotts-
kommitté (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 frågan om. Kommittén föreslår bland annat att en lägre grad av tvång, än
vad som är fallet i dag, ska leda till straffansvar för våldtäkt.

Dold brottslighet
Sexualbrott är generellt sett brott med en omfattande dold brottslighet, det vill säga
ett stort mörkertal. Brott som begås i det privata anmäls i lägre utsträckning än
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brott som begås på allmän plats. Brott där offret och förövaren är bekanta med
varandra anmäls i lägre utsträckning än om de är obekanta och lindrigare brott
anmäls i lägre utsträckning än grövre brott. Mörkertalet är också större om offret
är ett barn eller en ung person och speciellt om brotten begås inom familjen. Dess-
utom finns det andra faktorer som har betydelse för anmälningsbenägenheten när
det gäller sexualbrott. Sexualitet är ett känsligt område 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 polisanmäla brottet. Omvärlden
får ofta inget veta och än mindre polisen. Sexualbrotten hör till de mest integritets-
kränkande brotten.

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

Anmälningsbenägenheten påverkas dessutom med stor sannolikhet också av
händelser och debatter i samhället. Exempelvis har det konstaterats att utveck-
lingen av de anmälda sexualbrotten från mitten av 1960-talet till början av 1990-
talet sammanföll med svängningar i samhällsdebatten (Olsson, 1994a). Det är så-
ledes troligt att mörkertalet varierar över tid, vilket även gör det svårt att dra
slutsatser om den faktiska utvecklingen av sexualbrotten (det vill säga inte enbart
om omfattningen) utifrån kriminalstatistiken.

Brottsstruktur
År 2000 polisanmäldes sammanlagt 8 734 sexualbrott. Den största brottstypen var
sexuellt ofredande som utgjorde mer än hälften (57 procent) av sexualbrotten detta
år, varav drygt en fjärdedel var exhibitionism och knappt tre fjärdedelar så kallat
annat sexuellt ofredande (till exempel verbalt eller fysiskt antastande och telefon-
samtal eller brev med sexuella anspelningar). Våldtäkt (inklusive grov våldtäkt
och försök till våldtäkt) utgjorde knappt en fjärdedel av samtliga anmälda sexual-
brott och sexuellt utnyttjande m.m. utgjorde knappt en femtedel, se figur 1. Den
sistnämnda kategorin omfattar sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt utnytt-
jande av underårig1 och sexuellt umgänge med avkomling eller med syskon. Kate-
gorin övriga sexualbrott utgjorde knappt en (1) procent av de anmälda brotten och
omfattar brottstyperna koppleri2 och förförelse av ungdom.

Den faktiska fördelningen av olika typer av sexualbrott ser förmodligen annor-

1 Även grovt sexuellt tvång respektive grovt sexuellt utnyttjande.
2 Inklusive grovt koppleri.
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lunda ut eftersom det är sannolikt att mörkertalet för de olika brottstyperna är
olika stort. Det är exempelvis troligt att våldtäkter utgör en mindre andel av den
faktiska brottsligheten medan sexuellt ofredande utgör en större andel jämfört med
fördelningen av de polisanmälda brotten, eftersom lindriga brott generellt sett an-
mäls i mindre utsträckning än grova.

Brottsutveckling
Under år 2000 minskade det totala antalet polisanmälda sexualbrott med 4 procent
jämfört med år 1999, se tabell 1. Framför allt minskade kategorierna sexuellt ut-
nyttjande m.m. och exhibitionism. Den förstnämnda med 15 procent (minskningen
avser offer under 15 år) och den sistnämnda med 19 procent. Så kallat annat sexu-
ellt ofredande ökade däremot med 10 procent. Hela ökningen avser ofredande mot
personer som är 15 år eller äldre.

Sedan år 1975 har antalet anmälda sexualbrott mer än tredubblats, från 2 738
brott år 1975 till 8 734 brott år 2000, se figur 2. En stor del av ökningen beror på
att anmälningsbenägenheten har ökat. Några faktorer som bidragit till detta är
den sedan 1970-talet strängare synen på sexualbrott och den ökande fokuseringen i
medierna på dessa brott. Utvecklingen av de polisanmälda sexualbrotten och sväng-
ningar i samhällsdebatten sammanfaller tydligt. Exempelvis minskade de anmälda
sexualbrotten markant från mitten av 1960-talet fram till i början av 1970-talet,

Våldtäkt, grov våldtäkt 
23%

Sexuellt utnyttjande m.m.
19%

Exhibitionism
15%

Annat sexuellt ofredande
42%

Övriga sexualbrott
1%

Figur 1. Polisanmälda sexualbrott, fördelade efter brottstyp, år 2000.
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vilket sammanföll med en öppnare attityd mot olika sexuella beteenden som bland
annat avspeglades i sexualbrottsutredningens förslag till ny reglering av
sexualbrotten – till exempel att straffskalorna skulle mildras. Detta innebar troli-
gen en minskad anmälningsbenägenhet under denna period. Debatten om över-
grepp mot kvinnor och barn under senare decennier har däremot antagligen ökat
anmälningsbenägenheten.

Det är dock sannolikt att ökningen av de polisanmälda brotten till en del beror
på en faktisk ökning. En faktor som nämnts som brottsgenererande är det ökande
deltagandet i nöjeslivet under det senaste decenniet.

När det gäller polisanmält sexuellt ofredande ser utvecklingen mycket olika ut
för exhibitionism och för så kallat annat sexuellt ofredande. Fram till slutet av
1980-talet var exhibitionism den antalsmässigt största kategorin medan annat sexuellt
ofredande har utgjort den största kategorin under 1990-talet, se figur 3.3 Som fram-
går har den sistnämnda kategorin ökat mycket kraftigt – och kontinuerligt – sedan
början av 1990-talet. Det är en utveckling som skiljer sig från utvecklingen av de
övriga kategorierna. Strukturen har alltså förändrats under 25-årsperioden. Kate-
gorin annat sexuellt ofredande utgörs framför allt av verbala angrepp, sexuella
åtbörder, telefonsamtal eller brev med sexuellt innehåll (Olsson, 1994b), det vill

Tabell 1.
Antal polisanmälda sexualbrott efter brottstyp, åren 1998–2000.

3 Observera att kategorin övriga sexualbrott (det vill säga koppleri och förförelse av ungdom) inte ingår i
figuren. Under tidsperioden varierade antalet anmälda brott mellan 26 och 150 per år.

Brottstyp Antal anmälda brott år

1998 1999 2000

Våldtäkt, grov våldtäkt (inklusive försök) 1 965 2 104 2 024

  Därav mot barn under 15 år 274 301 300

  Därav mot annan person 1 691 1 803 1 724

Sexuellt utnyttjande m.m. 1 606 1 963 1 660

  Därav mot barn under 15 år 1 230 1 517 1 199

      därav nära relation 537 593 547

      därav övriga relationer 693 924 652

  Därav mot annan person 376 446 461

Sexuellt ofredande 4 687 4 963 4 983

  Därav exhibitionism 1 652 1 623 1 312

  Därav annat sexuellt ofredande 3 035 3 340 3 671

      därav mot barn under 15 år 1 204 1 320 1 262

      därav övriga fall 1 831 2 020 2 409

Övriga sexualbrott 38 51 67

Totalt samtliga sexualbrott 8 296 9 081 8 734
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säga lindrigare brott än sexuellt utnyttjande m.m. Under 1990-talet har problemet
med sexuella trakasserier debatterats relativt livligt i medierna. Man kan anta att
denna typ av trakasserier framför allt anmäls just som annat sexuellt ofredande.
Den stora uppmärksamheten har antagligen fått en ökad anmälningsbenägenhet
till följd.
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Figur 2. Antal polisanmälda sexualbrott, åren 1975–2000.

Figur 3. Antal polisanmälda sexualbrott, efter brottstyp, åren 1975–2000.
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Antalet anmälda brott betecknade som sexuellt utnyttjande m.m. har mer än
femdubblats fram till år 1999 – mellan år 1999 och 2000 minskade de dock med
drygt 300 anmälda brott. Minskningen kan till stor del förklaras av att kategorin
sexuellt utnyttjande m.m. mot barn under 15 år utom familjen minskade.

Antalet polisanmälda våldtäkter ökade från knappt 800 år 1975 till över 2 100
anmälda brott år 1993. Därefter minskade de under ett par år för att sedan öka
igen. Mellan år 1999 och 2000 minskade antalet anmälda brott återigen.

När det gäller våldtäkter är det kategorin fullbordade våldtäkter inomhus som
ökat mest. Detta är också den antalsmässigt största kategorin. Antalet anmälda
våldtäkter inomhus (fullbordade och försök) har ökat med 196 procent sedan år
1975, en relativt kontinuerlig ökning till och med år 1988 varefter det skett stora
svängningar i antal, se figur 4. Anmälda våldtäkter utomhus ökade med 108 pro-
cent under samma period, utvecklingen utmärks av nivåskillnaden mellan perio-
den fram till år 1987 och perioden därefter. Mellan år 1999 och 2000 minskade
antalet anmälda våldtäkter inomhus medan de som begicks utomhus ökade något.

Ofta är våldtäkter inomhus så kallade bekantskapsvåldtäkter och våldtäkter
utomhus så kallade överfallsvåldtäkter (då gärningsmannen och kvinnan vanligt-
vis är helt obekanta med varandra). En viktig skillnad mellan dessa två kategorier
är att överfallsvåldtäkter troligen har ett relativt litet mörkertal, medan det sanno-
likt förhåller sig tvärtom med bekantskapsvåldtäkter (speciellt då offret och gär-
ningsmannen lever i en parrelation). När det gäller antalsmässigt stora brottstyper
med stort mörkertal, som våldtäkt inomhus, behövs endast en liten förändring av
anmälningsbenägenheten för att det ska få stora effekter på anmälningsstatistiken.

Med anledning av de senaste årens stora uppmärksamhet på gruppvåldtäkter
har BRÅ genomfört en specialundersökning (BRÅ, 2000). Polisanmälda våldtäkts-

Figur 4. Antal polisanmälda våldtäkter inomhus respektive utomhus, åren 1975–2000.
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fall med två eller fler skäligen misstänkta gärningsmän åren 1991–1999 har stude-
rats. Detta innebär att det finns ett bortfall bestående av de fall av gruppvåldtäkter
där gärningsmännen inte kunnat identifieras. 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 än ungdomars
andel av samtliga brott. I fall med tre eller fler gärningsmän var andelen ungdo-
mar dock högre, cirka 40 procent. Antalet misstänkta ungdomar har i stort sett
uppgått 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 personer
generellt. De flesta av anmälningarna ledde inte till åtal. Under 1990-talet av-
skrevs cirka tre fjärdedelar av anmälningarna med motiveringen att brott ej kunde
styrkas. I ett tiotal fall per år har åtal väckts.

När det gäller utvecklingen under 1990-talet finns en fallande trend4 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.

Regional fördelning
Vid en regional fördelning av de polisanmälda sexualbrotten år 2000 framgår att i
Stockholms, Örebro, Gotlands och Västmanlands län anmäldes flest brott i rela-
tion till antalet invånare, se figur 5. År 1999 såg det likadant ut, med undantag av
att Gävleborgs län fanns med bland de fyra länen i stället för Västmanlands län. År
1998 hade Stockholms, Skåne, Gotlands och Västmanlands län flest anmälda brott
relaterat till invånarantalet. Stockholm och Gotland låg således högt alla tre åren.
Sexualbrott tycks inte vara ett brott koncentrerat till storstadslänen generellt. I
Gotlands län anmäldes förhållandevis många brott i augusti 1999 och i juli och
augusti under år 1998. År 2000 utmärktes dock inte semestermånaderna av speci-
ellt många brott.

4 Det bortfall som nämns ovan kan bedömas vara relativt konstant över tid och bör därför inte i någon högre
utsträckning ha påverkat analyserna av utvecklingen.
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Uppklaring
År 2000 klarades 39 procent av sexualbrotten upp. När det gäller våldtäkter låg
uppklaringen på 40 procent. Särskilt låg uppklaringsprocent hade försök till våld-
täkt utomhus mot person 15 år eller äldre. Endast 15 procent av dessa våldtäkts-
brott klarades upp år 2000. Högst uppklaring hade brottet koppleri (80 procent
klarades upp år 2000), som dock är en av de minsta kategorierna antalsmässigt.
Även fullbordade våldtäkter inomhus mot barn under 15 år hade relativt hög upp-
klaring, 63 procent år 2000.

Från år 1975 har uppklaringsprocenten när det gäller sexualbrott sjunkit något,
från i genomsnitt 47 procent om året fram till mitten av 1980-talet till cirka 40 pro-
cent i genomsnitt under perioden därefter (till och med år 2000). Det har dock inte
varit någon kontinuerligt nedåtgående trend. Den successiva minskningen kan ha
att göra med att ökningen av anmälda brott framför allt utgjorts av så kallat annat
sexuellt ofredande (se figur 3), vilket hör till de mindre allvarliga sexualbrotten
som därmed har lägre prioritet i utredningshänseende.

Sexualbrott

111 - 141
89 - 111
67 - 89
53 - 67

Figur 5. Antal polisanmälda sexualbrott per län och antal
brott per 100 000 invånare, år 2000.
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Antalet uppklarade sexualbrott ökade dock under perioden, se figur 6, vilket
troligen har att göra med att även anmälningar om mer allvarliga och därmed
prioriterade sexualbrott ökade.

Andelen sexualbrott som ledde till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse
(benämns åtal etc. nedan) varierade mellan olika typer av sexualbrott. Totalt sett
ledde 16 procent av sexualbrotten till åtal etc. år 2000. Speciellt låg andel – 7 pro-
cent – som ledde till åtal etc. var det för våldtäktsförsök utomhus (det vill säga till
stor del så kallade överfallsvåldtäkter). De brott som oftast ledde till åtal etc. år
2000 var dels fullbordade våldtäkter inomhus mot barn, med en andel på nära en
fjärdedel av brotten, dels koppleri med en andel på 54 procent. Beträffande kopp-
leri har dock andelen brott som lett till åtal etc. varit betydligt lägre än så under
den senare hälften av 1990-talet.

Misstänkta
Sedan år 1975 har antalet personer misstänkta för sexualbrott ökat med cirka 80 pro-
cent, från drygt 600 misstänkta personer till drygt 1 100 år 2000. Cirka 60 procent
av dem som misstänktes år 2000 misstänktes för sexuellt ofredande (framför allt för
så kallat annat sexuellt ofredande), se tabell 2. Knappt en fjärdedel misstänktes för
våldtäkt. Personer i åldern 15-20 år utgjorde 12 procent av de misstänkta, vilket
innebär att sexualbrott totalt sett inte kan betraktas som ett ungdomsbrott. Bland
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Figur 6. Antal uppklarade sexualbrott, åren 1975–2000.
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Brottstyp  Totalt
         därav 15-20 år         därav kvinnor

antal antal andel antal andel

Våldtäkt mot person under 15 år 60 25 42% 0 0%

Våldtäkt mot person 15 år eller äldre 197 25 13% 0 0%

Sexuellt utnyttjande m.m. mot person under 15 år 271 49 18% 4 1%

Sexuellt utnyttjande m.m. mot person 15 år eller äldre 81 12 15% 2 2%

Exhibitionism 162 12 7% 0 0%

Annat sexuellt ofredande mot person under 15 år 221 27 12% 2 1%

Annat sexuellt ofredande övriga fall 276 40 14% 6 2%

Övriga sexualbrott 17 0 0% 2 12%

Sexualbrott totalt1 1109 163 15% 16 1%

dem som misstänktes för våldtäkt mot barn under 15 år var dock andelen ungdomar
mycket hög – drygt 40 procent, varav mer än hälften endast var 15–16 år. Antalet
kvinnor som misstänks för sexualbrott är mycket litet. De 16 kvinnor som misstänk-
tes år 2000 utgjorde en (1) procent av det totala antalet misstänkta personer.

Lagförda
År 2000 lagfördes 675 personer för sexualbrott.6 Av dessa dömdes 241 personer, det
vill säga drygt en tredjedel, till fängelse, 169 dömdes till böter, 59 personer till
skyddstillsyn, 61 till villkorlig dom, 22 till rättspsykiatrisk vård och 24 personer
dömdes till vård inom socialtjänsten. För 66 personer utfärdades strafföreläggande
och för 24 personer meddelades åtalsunderlåtelse. Den vanligaste påföljden för
våldtäkt var fängelse som 80 procent av de lagförda dömdes till. Den näst vanli-
gaste påföljden var rättspsykiatrisk vård som 10 procent dömdes till. Även för
sexuellt utnyttjande av underårig var fängelse den vanligaste påföljden som 59 procent
dömdes till. 16 procent dömdes till villkorlig dom för detta brott och 14 procent till
skyddstillsyn. För sexuellt ofredande var den vanligaste påföljden böter, som 48 pro-
cent dömdes till.

Det har skett en viss förändring i påföljdsmönstret för personer som blivit lagförda

Tabell 2.
Antal personer misstänkta för sexualbrott, andel ungdomar samt andel kvinnor,
år 2000.

5 En person kan misstänkas för flera olika sexualbrott och räknas då bara en gång vad gäller sexualbrott
totalt.
6 Uppgifterna i avsnittet avser huvudbrott och huvudpåföljd.

Brottstyp

5
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Våldtäkt, grov våldtäkt Sexuellt utnyttjande m.m. Annat sexuellt ofredande

antal andel antal andel antal andel

Mot barn under 15 år 300 15% 1 199 72% 1 262 34%

Mot övriga personer 1 724 85% 461 28% 2 409 66%

Totalt 2 024 100% 1 660 100% 3 671 100%

för sexualbrott. På 1980-talet ökade andelen som dömdes till fängelse från 30 pro-
cent år 1980 (vilket andelen legat kring sedan mitten av 1970-talet) till 45 procent år
1990 (Martens, 1998a). Därefter minskade denna andel till 36 procent år 2000. Böter
var den vanligaste påföljden för sexualbrott år 1980. Den minskade under 1980-talet
till en fjärdedel år 1990 och höll sig på ungefär denna nivå fram till år 2000.

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 2000 dömdes 59 procent
till fängelse. Skyddstillsyn var den vanligaste påföljden år 1980, 36 procent av de
lagförda dömdes till det. Andelen minskade till 11 procent år 1990 och var 14 pro-
cent år 2000. Andelarna av de lagförda som dömdes till villkorlig dom eller rätts-
psykiatrisk vård minskade successivt under 1980- och 1990-talet.

Offer
I kriminalstatistiken redovisas om offret är ett barn under 15 år när det gäller vissa
sexualbrott. År 2000 utgjorde barn under 15 år drygt en tredjedel av offren inom
kategorin annat sexuellt ofredande (det vill säga exklusive exhibitionism), se tabell
3. Vad gäller sexuellt utnyttjande m.m. var drygt 70 procent av offren barn under
15 år. Knappt hälften av dessa brott begicks inom en nära relation, det vill säga
inom familjen.

Sedan år 1987 har antalet anmälda sexualbrott mot barn ökat inom alla katego-
rierna. Kategorin sexuellt utnyttjande m.m. inom nära relationer (det vill säga
inom familjen) skiljer sig tydligt åt från de övriga kategorierna. Från år 1987 fram
till år 1993 mer än fyrdubblades antalet anmälda brott. Därefter mer än halvera-
des antalet fram till och med år 2000. Sexuellt utnyttjande m.m. inom övriga
relationer (det vill säga utom familjen) ökade med över 100 procent under samma
period, se figur 7.

Antalet polisanmälda våldtäkter mot barn har ökat kraftigt – dock inte kontinu-
erligt. Det finns en nivåskillnad mellan perioderna före respektive efter år 1992.

När det gäller utvecklingen av sexuellt utnyttjande m.m. har alltså antalet brott
mot barn inom familjen minskat sedan år 1993, medan antalet brott mot barn

Tabell 3.
Sexualbrott mot barn respektive mot vuxna inom vissa brottstyper, år 2000.
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utom familjen ökat kraftigt på senare år (det vill säga till och med år 1999). 1980-
talets fokus på sexualbrott mot barn inom familjen (det vill säga incest) 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 innefatta även sexuella övergrepp utom familjen. Under 1990-talet
uppmärksammades också några rättsfall där den dömde varit oskyldig till det sexu-
albrott mot barn han blivit dömd för. Kritiken av den rättsliga handläggningen av
sexualbrott mot barn kan ha bidragit till att anmälningsbenägenheten för sexuella
övergrepp inom familjen minskat. Det har i sin tur resulterat i att den successivt
uppåtgående trenden för antalet anmälda sexualbrott mot barn brutits på senare år.
Massmediernas fokusering på pedofili och pedofila brott under senare år kan ha
bidragit till att anmälningsbenägenheten för sexuella övergrepp mot barn utom
familjen har ökat påtagligt (SOU 2001:14).

Vad gäller sexuellt utnyttjande m.m. redovisas om offret är av samma kön som
förövaren eller av annat kön. Offren för heterosexuella brott är nästan uteslutande
flickor medan offren för homosexuella brott till nära hundra procent är pojkar.7 De
heterosexuella brotten är avsevärt fler än de homosexuella. Båda kategorierna har
ökat, se figur 8. Fram till år 1986 ökade de relativt parallellt (även om det fanns en
nivåskillnad i antal). Därefter ökade de heterosexuella brotten kraftigt med därpå
följande minskningar och en ökning de senaste åren. Vad gäller de homosexuella
brotten skedde två nivåhöjningar, en i mitten av 1980-talet och en i början av
1990-talet.

Figur 7. Antal polisanmälda sexualbrott mot barn under 15 år, efter brottstyp, åren 1987–2000.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

  1987   1989  1991   1993   1995   1997 1999

Våldtäkt 

Sexuellt utnyttjande m.m. inom nära relation

Sexuellt utnyttjande m.m., övriga relationer

Annat sexuellt ofredande

7 År 2000 misstänktes endast fyra kvinnor för sexuellt utnyttjande m.m. mot barn under 15 år.
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Under åren 1987–1994 begicks en högre andel brott inom familjen när det gällde
flickor än när det gällde pojkar – 61-70 procent av brotten mot flickor begicks
inom familjen jämfört med 26-62 procent av brotten mot pojkar. Därefter har skill-
naden mellan flickor och pojkar när det gäller andelen brott begångna inom res-
pektive utom familjen varit mindre.

Förebyggande åtgärder
När det gäller förebyggande åtgärder mot sexualbrott (framför allt vad gäller barn)
har den typ av åtgärder som syftar till att förhindra brott innan de begås bland
annat handlat om att höja allmänhetens medvetenhet om problemet. Det har också
genomförts åtgärdsprogram riktade mot barn med syftet att öka deras förmåga att
göra motstånd i en övergreppssituation. Man har även infört registerkontroll av
arbetssökande inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg i syfte att för-
hindra att personer med pedofil läggning får arbete inom dessa områden. Register-
kontrollen infördes den 1 januari 2001.

Sexuella övergrepp mot barn utomlands är ett brott som kan bestraffas i Sverige.
En åtgärd som vidtagits inom detta område är en uppförandekod för researrangörer
mot barnsexturism som utarbetats av organisationen ECPAT8 tillsammans med ett
antal researrangörer. I uppförandekoden, som fått stöd av EU, ingår bland annat
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Figur 8. Sexuellt utnyttjande m.m. mot barn under 15 år, brott mot annat respektive mot samma kön, antal
polisanmälda brott, åren 1975–2000.

8 End Child prostitution, child pornography and trafficking in children for sexual purposes.
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att upprätta en policy mot barnsexturism, utbildning av personal samt information
till resenärer och lokala nyckelaktörer på resmålen (exempelvis bar- och restau-
rangägare och polis).

Behandling av förövare för att förhindra återfall i brott (gäller såväl då barn är
offer som då vuxna är det) är en typ av åtgärder som sätts in då ett brott begåtts,
bland annat för att förebygga upprepning. En rad behandlingsprogram har utveck-
lats och prövats men det saknas i hög grad systematiska utvärderingar. Sexualbrott
är ingen enhetlig brottstyp och orsakerna till förövarnas beteende varierar mellan
olika brottstyper. Olika former av terapi används som behandling av
sexualbrottslingar (Hedlund, 1990). Vad gäller ungdomar som förgriper sig sexu-
ellt, visar internationella erfarenheter att så kallade multimodala behandlings-
modeller ger bäst resultat. Dessa modeller innehåller bland annat gruppbehandling,
familjesamtal och individuella samtal, det vill säga olika terapiformer används
parallellt i behandlingen (Socialstyrelsen, 2000).

Vad gäller behandling av pedofiler finns dels synsättet att pedofili är en biolo-
giskt betingad sjuklig avvikelse, som enbart kan botas medicinskt med hjälp av
preparat som dämpar sexualdriften (så kallad kemisk kastrering). Dels finns syn-
sättet att pedofiler är psykiskt störda människor som blivit utsatta för övergrepp i
barndomen och som behöver psykoterapeutisk behandling. 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 medicinsk terapi och psykoterapi.
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Bilbrott
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Sammanfattning
Under åren 1975–1985 var antalet anmälda bilbrott (biltillgrepp och stölder ur och
från motorfordon) förhållandevis konstant. Därefter ökade de kraftigt och nådde en
topp år 1990. Den höga nivån har inte återkommit under resten av 1990-talet även
om de anmälda bilbrotten fluktuerat i antal. Under de tre senaste åren minskade
biltillgreppen något, medan antalet stölder ur och från motorfordon i stället ökade
något. Det rör sig dock om små förändringar.

År 2000 anmäldes närmare 63 000 biltillgrepp och 160 000 stölder ur och från
motorfordon. Trots att antalet anmälda biltillgrepp i dag är betydligt högre än för
25 år sedan, är den relativa risken att utsättas för biltillgrepp ungefär densamma.
Risken att få bilen stulen eller att bli utsatt för stöld ur och från den beror på var
man bor och vilken bil man äger. Biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon är
koncentrerade till storstadsregionerna. 60 procent av bilbrotten år 2000 anmäldes
i något av de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland eller Skåne.

Den relativa risken att få sin bil stulen är högst för dem som äger bilmärkena
Saab, Mazda, Jeep och Opel. Risken att få sin Saab stulen är till exempel närmare
tre gånger så hög som för genomsnittsbilen. Erfarenheter visar att det finns flera
typer av åtgärder som minskar bilbrotten.

Inledning
Med biltillgrepp avses tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel enligt 8 kap.
7 § brottsbalken. I de flesta fall betraktas biltillgreppen som en kvalificerad form
av egenmäktigt förfarande. Det beror på att man oftast inte kan styrka att gär-
ningsmannen tillgriper fordonet för att behålla det. De flesta bilar tillgrips för att
användas en kortare tid och återfinns relativt snart.

I brottsstatistiken delas biltillgreppen in i fullbordade brott respektive försöks-
brott. Ett biltillgrepp anses som fullbordat om bilen flyttats, oavsett om motorn
varit igång eller ej. Om fordonet inte flyttats men om delar som är nödvändiga för
att starta bilen har angripits, till exempel tändningslås eller rattlås, anses det som
biltillgrepp. Övriga brott som riktas mot bilar redovisas i statistiken som stöld ur
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och från motordrivet fordon, skadegörelse på motorfordon eller egenmäktigt förfa-
rande. De två sistnämnda kategorierna berörs inte här.

Dold brottslighet
När det gäller biltillgrepp är anmälningsbenägenheten hög. Det innebär att den
dolda brottsligheten är liten. Två viktiga skäl till att de som utsatts för biltillgrepp
i regel anmäler brotten, är att försäkringsbolagen kräver polisanmälan för att be-
tala ut ersättning och att en bil i de flesta fall representerar ett stort värde.

Offerundersökningar visar att i Sverige kontaktar mer än 90 procent av dem
som blivit utsatta för biltillgrepp polisen (SCB, 1997; van Kesteren, Mayhew och
Nieuwbeerta, 2001). Siffran för försöksbrotten är förmodligen lägre än för de full-
bordade brotten. Undersökningar visar också att cirka 75 procent av dem som
utsätts för stöld ur och från motorfordon kontaktar polisen. De som inte kontaktar
polisen förklarar det med att självrisken är för hög, att händelsen är en småsak
eller att man anser att polisen ändå inte kan göra något (SCB, 1995).

Brottsstatistiken över biltillgrepp överensstämmer därför relativt väl med den
faktiska nivån. Nivån för de anmälda stölderna ur och från bil ligger däremot en
bit under nivån för den faktiska brottsligheten. För båda brottskategorierna ger
brottsstatistiken en förhållandevis god bild av utvecklingen över tid.

Brottsstruktur
Biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon är antalsmässigt stora brottskategorier.
År 2000 anmäldes närmare 63 000 biltillgrepp. Lite drygt 46 000 tillgrepp var
fullbordade, medan motsvarande siffra för försöksbrotten var närmare 17 000. De
fullbordade tillgreppen stod således för närmare 75 procent av de anmälda bil-
tillgreppen detta år. Förhållandet mellan de fullbordade biltillgreppen och försöks-
brotten var relativt konstant under perioden 1998 till 2000. Jämfört med tidigare år
ökade dock andelen fullbordade tillgrepp något. Fram till år 1997 utgjorde de
fullbordade tillgreppen omkring 70 procent av samtliga biltillgrepp.

År 2000 anmäldes dessutom närmare 160 000 stölder ur och från motorfordon,
vilket gör den till den enskilt största brottskategorin i statistiken över polisanmälda
brott. Tillsammans med biltillgreppen uppgår de till 223 000 brott, vilket motsva-
rar 18 procent av samtliga polisanmälda brott detta år. Räknar man in brotts-
kategorin skadegörelse på motorfordon ökar andelen brott mot bilar ytterligare
något, till drygt 20 procent.
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Brottsutveckling
Under åren 1975 till 1985 anmäldes mellan 35 000 och 45 000 biltillgrepp per år.
Under andra hälften av 1980-talet ökade biltillgreppen kraftigt. År 1990 nåddes den
högsta nivån hittills, då lite drygt 75 000 brott anmäldes. Därefter gick nivån till-
baka något för att vid mitten av 1990-talet återigen vända uppåt under några år.
Under de senaste tre åren, 1998 till 2000, minskade biltillgreppen dock något. Under
denna period anmäldes i genomsnitt omkring 64 000 brott per år. Fluktuationerna
under 1990-talet beror främst på att antalet fullbordade biltillgrepp varierat. Försöks-
brotten har legat förhållandevis konstant, särskilt under den senare hälften av 1990-
talet. På det hela taget överensstämmer förändringarna i statistiken över polisanmälda
brott mot bilar relativt väl med förändringarna i den ekonomiska konjunkturen.

Utvecklingen av antalet anmälda stölder ur och från motorfordon följer i stora
drag biltillgreppen. År 1975 anmäldes omkring 80 000 stölder ur och från motor-
fordon. Året därefter ökade brotten till omkring 100 000, och på denna nivå låg de
kvar under perioden 1976 till 1984. Mellan åren 1985 och 1987 ökade stölderna ur
och från motorfordon kraftigt till drygt 150 000 brott årligen. Efter att ha legat
stilla några år minskade sedan brotten kraftigt under perioden 1991 till 1994, för
att därefter öka och återgå till ungefär samma nivå som tidigare. Under de senaste
tre åren, 1998 till 2000, ökade antalet stölder ur och från motorfordon något, från
152 000 till 160 000 brott.

En orsak till att antalet stöldbrott mot bilar såväl som andra stöldbrott ökar är
av allt att döma det ökade antalet stöldbegärliga objekt. Om brottsnivåerna under
den senaste 25-års perioden relateras till antalet bilar är förändringarna inte lika

Figur 1. Antal polisanmälda biltillgrepp totalt respektive uppdelat på fullbordade tillgrepp och försök till
tillgrepp, åren 1975–2000.
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kraftiga, även om det övergripande mönstret kvarstår (figur 3). Under de senaste
tre åren, 1998 till 2000, minskade dock även stöld ur och från motorfordon något
om hänsyn tas till antalet bilar. Den relativa risken att utsättas för biltillgrepp är i
dag ungefär densamma som för 25 år sedan. Risken att utsättas för stöld ur och
från motorfordon är däremot högre om hänsyn tas till antalet bilar.

Figur 3. Antal polisanmälda biltillgrepp och stöld ur och från motorfordon per 10 000 personbilar i trafik,
åren 1975–2000.

Figur 2. Antal polisanmälda stölder ur och från motorfordon, åren 1975–2000.
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Regional fördelning
Analyser av brottsutvecklingen under åren 1975–1990 visar att bilbrottens regio-
nala variationer är stora. I storstäderna var såväl brottsnivån som ökningstakten
högre än i andra områden (Wikström, Ahlberg och Dolmén, 1994). Under 1990-
talet tenderar dock koncentrationen till storstadslänen att minska. Under åren
1998 till 2000 begicks närmare 65 procent av biltillgreppen i Stockholms, Västra
Götalands och Skåne län. Storstadslänens andel av befolkningen är omkring 50
procent. År 2000 hade de tre storstadslänen och Örebro län flest biltillgrepp per
100 000 invånare. Stockholms län hade den högsta nivån med 1 085 brott per
100 000 invånare. De lägsta brottsnivåerna hade Västerbottens, Kronobergs och
Norrbottens län. Västerbotten hade den lägsta nivån med 191 brott per 100 000
invånare.

Biltillgrepp

768 - 1 085
549 - 768
329 - 549
191 - 329

Figur 4. Antal polisanmälda biltillgrepp länsvis per 100 000 invånare, år 2000.
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Uppklaring
Eftersom brott mot bilar hör till den typ av brott som vanligen begås utan kontakt
mellan gärningsman och bilägare, är uppklaringsprocenten låg. År 2000 klarades
närmare 6 000 biltillgrepp upp. Uppklaringsprocenten är högre för de fullbordade
brotten, 10 procent, än för försöksbrotten, 5 procent. Andelen uppklarade stölder ur
och från motorfordon är ännu lägre. Endast 3 procent av dessa brott klarades upp
under år 2000, vilket motsvarar drygt 4 500 brott. Sett över tid har uppklarings-
procenten minskat kraftigt för båda brottstyperna. År 1975 var uppklaringsprocenten
för biltillgrepp över 30 procent och för stöld ur och från motorfordon 8 procent.
Den nedåtgående trenden har varit stabil sedan mitten av 1970-talet. Minskningen
är dock inte lika kraftig om man ser till antalet uppklarade brott. Antalet uppkla-
rade stölder ur och från motorfordon minskade från närmare 7 000 år 1975, till
drygt 4 500 år 2000. För biltillgreppen halverades antalet uppklarade brott, från
omkring 12 000 till närmare 6 000.

De regionala skillnaderna i uppklaringsnivåer är emellertid stora. Generellt sett är
uppklaringsprocenten lägst i de län som har högst brottsnivå och vice versa. I Stockholms
län och i Västra Götaland klaras till exempel 6 respektive 9 procent av biltillgreppen
upp. Motsvarande siffra för Gotlands län är 31 procent. Den lägre uppklaringsprocenten
i storstadsregioner hänger troligen samman med att anonymiteten är större.

År 2000 kunde en misstänkt person knytas till brottet för ungefär 75 procent av
de uppklarade biltillgreppen och stölderna ur och från motorfordon. Flertalet miss-
tänkta personer åtalas. Övriga 25 procent av brotten klarades upp genom beslut på
anmälan. Det vanligaste beslutet var då att brott inte kunde styrkas eller att gärningen
inte bedömdes vara ett brott.

Misstänkta
År 2000 misstänktes 3 562 personer för de närmare 6 000 biltillgrepp som klarades
upp. Antalet brottsdeltaganden för de misstänkta var drygt 6 000. Då det gäller
brottsdeltaganden räknas en person som begår ett brott som ett brottsdeltagande och
exempelvis två personer som tillsammans begår fem brott som tio brottsdeltaganden.
År 2000 misstänktes 2 735 personer för de drygt 4 500 stölder ur och från motorfor-
don som klarades upp. Antalet brottsdeltaganden för dessa personer var drygt 5 100.

Det var framför allt män som misstänktes för biltillgrepp och stöld ur och från
motorfordon. Andelen misstänkta kvinnor år 2000 var liksom tidigare år cirka fem
procent. Biltillgrepp har länge betraktats som ett ungdomsbrott eller som ett brott i
en pågående kriminell karriär. Ser man till brottsdeltaganden (antalet brott som
individerna bundits till) hör många till de yngre åldersgrupperna. Antalet brotts-
deltaganden minskar sedan med stigande ålder. För biltillgrepp är 40 procent av
brottsdeltagandena för misstänkta personer i åldern 15–19 år (tabell 1). För stöld
ur och från motorfordon är andelen något lägre, 30 procent.
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Eftersom uppklaringen är låg för bilbrott finns risken att statistiken över miss-
tänkta personer ger en felaktig bild av bilbrottslingarna. Till exempel kan risken
att upptäckas variera med tidigare brottsaktivitet och ålder. Självdeklarations-
undersökningar från elever i årskurs nio visar att stöld ur bil och bilstöld är bland
de mest ovanliga av de studerade stöldrelaterade brotten (BRÅ, 2000a). År 1999
uppgav fem procent att de någon gång under året begått minst en stöld ur bil.
Motsvarande andel för bilstöld var endast två procent. Omräknat innebär det att
drygt 5 000 respektive 2 000 15-åringar begick minst en stöld ur bil respektive en
bilstöld under år 1999.

Intervjuundersökningar med gärningsmän visar att det finns tre huvudsakliga
syften med att tillgripa bilar (Ahlström och Ahlberg, 1994). Ungefär hälften uppger
att syftet är att tillgodose ett transportbehov. Närmare 30 procent uppger nöjesåk-
ning och närmare 20 procent vinstintresse. I det sistnämnda fallet handlar det både
om att tillgripa fordon för att sälja delar från det och om att sälja fordonet. Resul-
taten visar också att syftet med biltillgreppen förändras med stigande ålder hos
biltjuven. För unga biltjuvar är syftet i hög grad nöjesåkning. För äldre förövare är
syftet främst att tillgodose ett transportbehov eller ett vinstintresse. En brittisk inter-
vjuundersökning med biltjuvar visar att det ekonomiska intresset uppkommer rela-
tivt snart efter debuten (Light, Nee och Ingham, 1993).

Lagförda
Statistiken över lagförda personer ger inga möjligheter att särredovisa påföljder
för stöld ur och från motorfordon. I lagföringsstatistiken ingår nämligen dessa brott
tillsammans med många andra tillgreppsbrott i kategorierna stöld eller grov stöld.

Tabell 1.
Antal brottsdeltaganden för personer misstänkta för biltillgrepp respektive stöld ur och
från motorfordon samt per 1 000 invånare i respektive åldersgrupp, år 2000.

15-19 2 386 4,69 1 592 3,13
20-24 1 223 2,37 1 229 2,38
25-29 708 1,20 638 1,08
30-39 1 092 0,87 1 079 0,86
40-49 478 0,41 468 0,40
50-59 90 0,07 97 0,08
60- 8 > 0,01 3 < 0,01
Samtliga 6 035 0,83 5 137 0,71

Ålder Antal brotts-
deltaganden,
biltillgrepp

Brottsdeltaganden,
biltillgrepp per 1000
invånare i respektive
åldersgrupp

Antal brotts-
deltaganden, stöld
ur och från
motorfordon

Brottsdeltaganden,
stöld ur och från
motorfordon per
1000 invånare i
respektive
åldersgrupp

<
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Däremot går det i viss utsträckning att studera påföljder för biltillgrepp. För dessa
brott används framför allt lagrummet tillgrepp av fortskaffningsmedel (BrB 8 kap.
7 §), även om vissa biltillgrepp även kan betraktas som stöld. Lagrummet avser
dock även andra motordrivna fortskaffningsmedel än personbilar.

Brottet biltillgrepp har ett förhållandevis ringa straffvärde. Lagföringar redovi-
sas därför ofta efter ett annat huvudbrott som bedöms vara grövre. Under de se-
naste åren utgjorde tillgrepp av fortskaffningsmedel huvudbrott i cirka 40 procent
av samtliga lagföringar där lagrummet använts.

Trots dessa begränsningar i statistiken följer antalet lagförda relativt väl ut-
vecklingen av de anmälda brotten. År 2000 lagfördes drygt 1 700 personer för
tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott. I drygt 20 procent av fallen
utdömdes påföljden fängelse och i drygt 15 procent beslutades om åtalsunderlåtelse.
I drygt 15 procent av fallen dömdes till skyddstillsyn och i något fler fall dömdes
till överlämnande av vård inom socialtjänsten. Fördelningen har varit ungefär den-
samma under de senaste åren. Sett över en längre tid är det främst andelen
åtalsunderlåtelser som har minskat. År 1980 utgjorde åtalsunderlåtelserna närmare
hälften av påföljderna.

Offer
Statistiska centralbyrån genomför årligen offerundersökningar där de tillfrågade
får uppge om deras hushåll utsatts för brott under en tolvmånaders period. År 1999
uppgav 4,5 procent att de utsatts för stöld eller skadegörelse av bil (SCB, 1999).
Motsvarande andel för stöld eller skadegörelse av något ur och från eller i bilen
var 7,5 procent. Analyser av utvecklingen mellan åren 1978 och 1999 visar att
tendensen är densamma som för anmälda brott. År 1990 nådde andelen hushåll,
som utsatts för dessa brott, sin hittills högsta nivå.

En undersökning om upprepad utsatthet i en medelstor svensk kommun, visar
att risken att utsättas för till exempel bilrelaterade brott ökar om man redan varit
utsatt (BRÅ, 2001). Den generella risken att utsättas för ett bilrelaterat brott under
ett år uppskattas till 7 procent. Av dem som tidigare utsatts, är det 12 procent som
återigen utsätts (gör anmälan) inom ett år.

Risken att utsättas för biltillgrepp eller stöld ur och från motorfordon beror till
stor del på var man bor. I storstäderna är risken till exempel betydligt större än på
landsbygden (se även tidigare avsnitt om 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 och då framför allt där allmännyttans bostadsbestånd
dominerar. De flesta blir utsatta för brott i det egna bostadsområdet och boendet
bidrar därför till hur stor risken är att utsättas för dessa brott (Wikström, Torstens-
son och Dolmén, 1997). Analyserna visar dessutom att de som bor i områden med
mycket ordningsstörningar, som skadegörelse, nedskräpning, bråkiga ungdomar
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g
Saab 10 775 234 2,6
Mazda 3 097 200 2,6
Jeep 135 169 14,1
Opel 5 577 163 3,3
Alfa Romeo 202 143 7,9
Fiat 484 104 5,8
Ford 4 579 103 4,5
BMW 1 212 102 19,6
Honda 558 100 7,5
Nissan 1 250 86 5,9
Daihatsu 70 72 8,6
Audi 1 279 60 18,6
Porsche 59 59 23,7
Volkswagen 2 753 56 10,2
Suzuki 149 55 10,1
Toyota 1 294 52 8,0
Mercedes 899 46 32,8
Mitsubishi 460 45 8,9
Peugeot 396 40 14,1
Chrysler 102 40 23,5
Subaru 73 38 6,8
Volvo 4 295 35 13,1
Hyundai 101 28 6,9
Chevrolet 69 23 29,0
Citroen 130 22 9,2
Renault 238 18 6,7

Övriga 351 19 17,7
Samtliga 40 587 83 7,2

Märke Antal stulna fordon Antal stulna av 10 000
registrerade fordon

Andel icke återfunna
fordon

och berusade personer med mera, löper störst risk att utsättas för stöld eller skade-
görelse.

Risken att utsättas för biltillgrepp beror även på vilken typ av fordon man äger.
Tidigare studier visar att tillgreppen är något högre för äldre bilar än för yngre
(Ahlström och Ahlberg, 1994). Av tabell 2 framgår att bilar av märket Saab till-
grips oftast, även när hänsyn tas till antalet registrerade fordon. Efter Saab utsätts
bilmärkena Mazda, Jeep och Opel mest. Det är alltså såväl vanliga som mer ovan-
liga bilmärken som utsätts mest.

Majoriteten av de stulna fordonen återfinns. Under år 2000 var det sju procent
av de stulna fordonen som inte återfanns. Denna andel har under senare år varit
förhållandevis konstant. Variationen i återfunna bilar är emellertid stor mellan
olika bilmärken. Mercedes, Chevrolet, Porsche och Chrysler har högst andel icke
återfunna fordon. Sammanställningar visar att en förhållandevis stor andel, om-
kring 40 procent, av de bilar av senare årsmodeller som direktimporteras och som
anmäls stulna, inte återfinns (Larmtjänst, 1998). En del av brotten handlar troligt-
vis om rena bedrägerier. I andra fall rör det sig antagligen om en organiserad

Tabell 2.
Stulna personbilar efter märke och i relation till antalet registrerade fordon av respektive
märke och andel icke återfunna fordon efter märke. Stulna och icke återfunna fordon
under år 2000, registrerade den 1/1 2001. Källa: Vägverket.

10 775 234 2,6
3 097 200 2,6

135 169 14,1
5 577 163 3,3

202 143 7,9
484 104 5,8

4 579 103 4,5
1 212 102 19,6

558 100 7,5
1 250 86 5,9

70 72 8,6
1 279 60 18,6

59 59 23,7
2 753 56 10,2

149 55 10,1
1 294 52 8,0

899 46 32,8
460 45 8,9
396 40 14,1
102 40 23,5

73 38 6,8
4 295 35 13,1

101 28 6,9
69 23 29,0

130 22 9,2
238 18 6,7

351 19 17,7
40 587 83 7,2
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stöldverksamhet. Den empiriska kunskapen om organiserad bilbrottslighet är dock
bristfällig.

År 2000 genomfördes en internationell offerundersökning för fjärde gången. Stu-
dien omfattar sjutton länder, huvudsakligen i Europa. Resultaten visar återigen att
andelen utsatta för biltillgrepp varierar stort mellan länderna (van Kesteren, Mayhew
och Nieuwbeerta, 2001). Andelen utsatta i Sverige (1,6 procent) är liksom tidigare
strax över genomsnittet (1,2 procent). I England och Wales (2,6 procent) är andelen
utsatta högst. Analyserna visar dessutom att andelen av de tillfrågade som återfår
bilen, är högst i Sverige (97 procent). Genomsnittet i undersökningen är 70 procent.
Även när det gäller stöld ur och från motorfordon är andelen utsatta i Sverige strax
över genomsnittet.

Förebyggande åtgärder
Brottsförebyggande åtgärder mot bilbrott kan riktas mot såväl individer som ob-
jekt. Åtgärderna kan avse gärningsmän och bilägare eller bilar och parkeringsplat-
ser. Åtgärderna kan också innebära krav på till exempel biltillverkare och försäk-
ringsbolag. En mängd olika åtgärder har prövats, men få har utvärderats veten-
skapligt i Sverige. Ofta genomförs olika typer av åtgärder i kombination.

En nyligen genomförd undersökning visar att biltillgrepp (egentligen tillgrepp
av fortskaffningsmedel) kan betecknas som ett strategiskt brott (BRÅ, 2000a). Mer
än var fjärde person (27 procent), som i sin debut lagförs för tillgrepp av fortskaff-
ningsmedel, kommer att bli så kallad kronisk brottsling, en grupp som står för en
betydande del av brottsligheten i landet. Tillgrepp av fortskaffningsmedel är där-
med det debutbrott som ger de mest negativa prognoserna vad gäller individers
framtida brottslighet. Kunskapen om vilka brott som inleder en grav kriminell
karriär kan bland annat användas för att fördela resurser som satsas på unga lag-
överträdare.

Insatser som avser gärningsmännen kan handla om projekt som riktar sig till
ungdomar för att minska motivationen att begå brott. Motorprojekt för ungdomar
med dokumenterade problem är ett exempel. Sådana åtgärder kan visa positiva
resultat på kort sikt, men de långsiktiga effekterna följs sällan upp genom systema-
tiska utvärderingar.

Informationskampanjer av slaget ”Töm bilen själv” är förhållandevis vanliga,
framför allt på lokal nivå. Generellt sett har det visat sig svårt att påvisa konkreta
resultat av kampanjer. Det finns dock exempel på lyckade projekt där informations-
insatser varit en betydelsefull del i ett åtgärdspaket (BRÅ, 2000b).

Tekniskt brottsskydd har många gånger visat sig ge direkta effekter på bil-
brottsligheten. Det visar exempelvis den lagstiftning om rattlås på samtliga bilar
som infördes år 1963 i dåvarande Västtyskland (Clarke, 1992). Första året mins-
kade biltillgreppen med drygt 60 procent. Tjugo år senare låg biltillgreppen fortfa-
rande på en relativt låg nivå i Tyskland.
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Andra exempel på tekniska brottsskydd är larm, pedalskydd, rattkrycka, elek-
tronisk startspärr och förbättrade dörrlås. Vad gäller stereoapparater är kodlås och
möjligheten för bilägare att avlägsna vitala delar, exempel på skydd som kommit
under senare år. Stöldskyddsföreningen ger årligen ut en sammanställning över
godkända brottsskydd. År 1998 kom ett EU-direktiv med krav på att alla nytillverkade
bilar som säljs inom EU ska ha elektronisk startspärr. I Sverige har vi en förhållan-
devis gammal fordonspark. Därför finns det ännu inga möjligheter att studera re-
sultaten av denna åtgärd i den officiella brottsstatistiken. Risken finns också att
gärningsmän, i synnerhet inom den organiserade brottsligheten, finner metoder för
att kringgå den förbättrade stöldskyddstekniken (se tidigare avsnitt om offer).

Det finns också en mängd åtgärder som vidtas i anslutning till bilparkeringar.
Det handlar dels om parkeringens fysiska planering, dels om olika typer av över-
vakning och inpasseringskontroller. Parkeringars placering och storlek liksom ef-
fektiv belysning är exempel på fysiska åtgärder som har betydelse för insynen, och
därmed för den informella kontrollen på platsen. Ett annat exempel på en fysisk
åtgärd är sektionering med hjälp av säkerhetsburar. En sådan insats har utvärderats
i ett av Stockholms förortsområden (Ringman, 1997). Säkerhetsburar installerades
i hyreshusens garage, vilket ledde till att bilbrottsligheten minskade kraftigt i om-
rådet de efterföljande åren. Den totala nettoeffekten beräknades till omkring 30
procent.

I framför allt Storbritannien har flera försök med kameraövervakning på bilparke-
ringar utvärderats (Eck, J. E., 1997). Resultaten är i huvudsak positiva. Övervak-
ning av parkeringar kan också ske med olika typer av manuell tillsyn. I bland
annat Kanada, Nederländerna och Belgien har man ett system med aktiva parkerings-
vakter som informerar bilister och övervakar speciellt utsatta parkeringar (BRÅ,
2000c). Flera av försöken visar på minskad bilbrottslighet.

Vid åtgärder som riktar sig till en avgränsad plats, mot en specifik brottstyp
eller begränsas till vissa tider, finns det risk för så kallade överflyttningseffekter.
Till exempel kan det innebära att de bilar eller parkeringsplatser, som inte omfat-
tas av åtgärden utsätts i stället. En åtgärd som förhindrar biltillgrepp kan exempel-
vis leda till att stölderna ur och från bil ökar. Samtidigt förekommer det att åtgär-
der får brottsförebyggande spridningseffekter, det vill säga att brottsligheten mins-
kar även i områden, under tider och för objekt som inte omfattas av åtgärden.
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Sammanfattning
År 2000 anmäldes drygt 52 000 butiksstölder, vilket är en nedgång med 20 procent
jämfört med år 1997. Sett i ett längre perspektiv är det dock en markant ökning
som är den tydligaste trenden, vilket bland annat brukar kopplas samman med att
antalet och tillgängligheten till stöldbegärliga varor har ökat. Mörkertalet för butiks-
stölder är dock stort beroende på att många brott aldrig upptäcks, men också då
upptäckta brott inte undantagslöst anmäls till polisen. Det stora mörkertalet gör
det svårt att bedöma utvecklingen och omfattningen av brottsligheten.

I förhållande till andra brott är andelen kvinnliga gärningsmän hög för butiks-
stölder. Kvinnornas andel av de skäligen misstänkta personerna har varit förhål-
landevis konstant över tid – cirka 40 procent. Ungdomar är en annan brottsfrekvent
grupp, särskilt bland de yngre är kvinnornas andel hög.

Eftersom butiksstölder i stort sett alltid uppdagas i samband med att brottet
begås, är det en förhållandevis stor andel som klaras upp. Med undantag för en
nedgång under mitten av 1990-talet har uppklaringsprocenten ända sedan mitten
av 1970-talet legat på en relativt stabil och hög nivå (70 procent).

Under 1990-talet skedde en viss förskjutning i påföljderna för snatterier, som är
den vanligaste juridiska rubriceringen för dessa brott. Andelen åtalsunderlåtelser
minskade samtidigt som böter och strafförelägganden blev vanligare.

Inledning
Med butiksstölder avses stölder och snatterier i butik, varuhus eller kommersiell
utställningslokal enligt 8 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken. Stölder som begås i sam-
band med inbrott ingår dock inte i begreppet. Det är värdet på det stulna och
omständigheterna kring brottet som avgör om brottet är att anse som stöld eller
snatteri. Värdegränsen är inte fixerad, beloppets storlek bestäms av rättspraxis. För
närvarande går gränsen för snatterier vid föremål värda mindre än 800 kronor. I
lagföringsstatistiken redovisas brotten efter den juridiska indelningen, vilket inne-
bär att butiksstölder inte kan isoleras från övriga stölder eller snatterier. Ett rimligt
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antagande är emellertid att majoriteten av butiksstölderna rör sig om snatterier
och att majoriteten av de snatterier som ingår i lagföringsstatistiken rör snatterier
i butik.

Dold brottslighet
Stölder i butik och varuhus är en brottstyp med stort mörkertal. Det beror främst på
att många brott aldrig upptäcks, men också på att benägenheten att anmäla ett
upptäckt brott kan variera. I vilken utsträckning brotten upptäcks beror till stor del
på vilka kontrollinsatser som vidtas av butikerna. Det kan gälla effektiviteten i
butikens övervakningssystem, insatser från butikspersonal eller förekomsten av andra
bevakningsåtgärder. Detta placerar butiksstölder bland de så kallade ingripande-
brotten, vilket innebär att de anmälda brotten till stor del speglar bevakningen i
butikerna. Stölder kan givetvis också förekomma internt bland butikens personal.
För dessa stölder är mörkertalet sannolikt ännu större än för kundstölderna. Ofta
är brotten svåra att upptäcka eftersom de kan begås genom personalköp, manipu-
lationer vid kassahantering etc. Omfattningen av personalstölder har inte kartlagts
systematiskt i Sverige, men har i några studier skattats till 10 procent och i andra
studier till en tredjedel av samtliga tillgrepp (SOU, 1982; SAF, 1991; POB, 1993).

I vilken utsträckning de upptäckta brotten kommer till polisens kännedom hänger
vidare samman med vilken praxis de enskilda butikerna har för att göra en polis-
anmälan. Kostnaderna för stölder och snatterier täcks, till skillnad från kostna-
derna för inbrottsstölder, vanligtvis inte av försäkringsskyddet. Det finns därför
inga ekonomiska incitament att göra en anmälan. Omständigheter som påverkar
benägenheten att anmäla stölder i butik är värdet av det stulna, omfattningen av
stölderna, vilka ekonomiska förluster stöldsvinnet innebär och om butiken har en
uttalad strategi för hur stölder ska hanteras.

Enligt en studie av butiker i Stockholm uppgav drygt hälften av kläd- och sko-
butikerna att de alltid anmälde stölder eller snatterier vid upptäckta brott. För
tobaks- , frukt- och konfektbutiker och liknande var anmälningsbenägenheten vä-
sentligt lägre, men där var problemet också mindre (Torstensson, 1994).

Det råder en brist på rikstäckande undersökningar som mäter omfattningen av
den faktiska brottsligheten beträffande butiksstölder. En metod som har använts är
att beräkna det svinn som kan antas orsakas av brott inom handeln. Dessa skattningar
är dock behäftade med stor osäkerhet bland annat beroende på att bokföringen hos
många företag inte möjliggör analyser av svinnet. Det finns dessutom svårigheter
med att skilja brottsligt svinn från svinn som orsakas av administrativa brister
(kassafel, fel vid inventering m.m.) och fysiskt svinn (förstörda varor m.m.). Beräk-
ningar av det brottsliga svinnet som orsakas av stölder och snatterier har resulterat
i skattningar på ända upp till 4–5 miljarder kronor per år. Med ett snittpris per
vara på 250 kronor skulle det grovt räknat ge 20 miljoner tillgrepp per år (POB,
1993; Svensk Handel, 1998, 2001). Skattningarna är dock mycket osäkra.
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I stöldutredningen på 1980-talet skattade Handelns utredningsinstitut (HUI)
stöldsvinnet till drygt 900 Mkr, vilket var cirka 0,8 procent av den totala omsätt-
ningen av varor i Sverige. Enligt en grov bedömning utifrån undersökningens re-
sultat uppgick det totala antalet butikstillgrepp till mellan två och tre miljoner
årligen. Stöldutredningen konstaterar dock att det saknas underlag för en säker
bedömning (SOU, 1982). Handeln har grovt uppskattat att endast 5–10 procent av
samtliga butiksstölder blir anmälda. Resterande 90–95 procent skulle i så fall inte
upptäckas eller anmälas (POB, 1993). Dessa uppskattningar baseras dock inte på
vetenskapligt acceptabla undersökningar.

Brottsutveckling
Butiksstölder utgör omkring 4 procent av den polisanmälda brottsligheten. År 2000
anmäldes drygt 52 500 butiksstölder. Under de senaste åren har antalet anmälda
butiksstölder minskat. I jämförelse med år 1997 minskade anmälningarna med
drygt 13 000 brott eller 20 procent.

I ett längre perspektiv är det dock en ökning som är den tydligaste trenden. Från
år 1975 skedde en kontinuerlig och relativt stark uppgång av de anmälda
butiksstölderna fram till mitten av 1980-talet. Uppgången är en fortsättning på en
ökning som påbörjades vid mitten av 1960-talet. Ökningstakten mattas av under
den senare delen av 1980-talet fram till den hittills högsta nivån år 1991, då nästan
70 000 butiksstölder polisanmäldes.
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Figur 1. Antal polisanmälda stölder och snatterier i butik och varuhus, åren 1975–2000.
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Under 1990-talet vände utvecklingen i en nedåtgående riktning, som bröts av
uppgångar under åren 1995–1997. Den svagt nedåtgående trenden följer i stort
utvecklingen av övriga stöldbrott och också brottsligheten totalt sett.

Tolkningen av kriminalstatistiken försvåras avsevärt av det stora mörkertalet
för butiksstölder. Det är därför svårt att avgöra i vilken utsträckning uppgången i
statistiken motsvarar en faktisk ökning. Något som talar för att det i huvudsak är
fråga om en reell uppgång är att utvecklingen av butiksstölder i stort följer den för
andra tillgreppsbrott. Samma mekanismer som ligger bakom den generella utveck-
lingen av tillgreppsbrotten, kan därmed antas gälla även för denna form av stöld.
Det är även troligt att ett växande problem med butiksstölder medför en intensifie-
ring av övervakningen, vilket resulterar i fler upptäckta brott och en ökad benä-
genhet att anmäla brotten. Förhållandet kan också vara det motsatta i samband
med en minskning av butiksstölderna. Detta skulle innebära att både uppgångar
och nedgångar blir förstärkta i den anmälda brottsligheten jämfört med i den fak-
tiska brottsligheten (Knutsson, 1998).

Uppgången av butiksstölderna sätts ofta i relation till ökningen av antalet och
tillgängligheten till stöldbegärliga varor. Denna förklaring avser ofta den initiala
ökningen före 1970-talet. Det var under denna period som varuhusen och
självbetjäningsprincipen infördes. Även efter denna period kan sättet att distribu-
era varor, med olika metoder för att locka köpare, ha förändrats och medfört fler
tillfällen till brott. För vanebrottslingar har man också pekat på missbruks-
utvecklingen som en förklaring till uppgången av bland annat butiksstölder (Cohen
och Felson, 1979; SCB, 1986; Knutsson, 1996). Under senare delen av 1970-talet
uppmärksammades problemet med butiksstölder alltmer, vilket ledde till intensifie-
rade insatser mot brottsligheten och sannolikt till att anmälningarna ökade under
de efterföljande åren (Sterfeldt, 1989).

Ett avbrott i den uppåtgående trenden under den senare delen av 1990-talet är
inte något som utmärker just butiksstölder, utan gäller flera andra stöldbrott och
även den totala brottsligheten. Därför krävs troligen mer generella förklaringar för
utvecklingen av butiksstölder under denna period.

Regional fördelning
Flertalet anmälda butiksstölder är koncentrerade till storstadsområdena.
Storstadslänen inbegriper efter vissa sammanslagningar numera större geografiska
områden där även glesbygdsområden ingår. Ser man till kommunindelningen blir
dock tendensen tydlig.

I hela landet anmäldes omkring 600 brott per 100 000 invånare år 2000. I Stock-
holms och Malmö kommun var antalet nästan dubbelt så högt, cirka 1 100. Också
Göteborgs kommun låg långt över genomsnittet för landet med närmare 800 brott
per 100 000 invånare. Minst brott anmäls i Norrbottens, Blekinge och Kalmar län
med mellan 370 och 400 brott per 100 000 invånare, vilket är ungefär hälften av
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antalet i Stockholms län och närmare tre gånger så få som antalet i Stockholms
kommun.

En förklaring till storstadskoncentrationen är den stora anhopningen av varuhus
och stormarknader i dessa områden.

Uppklaring
Eftersom butiksstölder är ett ingripandebrott, där brottet i stort sett enbart anmäls
när man har en gripen gärningsman, är uppklaringsprocenten hög i förhållande till
andra brott.

Antalet uppklarade stölder och snatterier i butik har förändrats i takt med anta-
let anmälningar sedan mitten av 1970-talet. Uppklaringsprocenten har därför varit
förhållandevis konstant med ett värde som varierat kring drygt 70 procent. Denna
trend bröts år 1994 då antalet anmälda brott ökade medan de uppklarade mins-

Butiksstölder

634 - 816
525 - 634
416 - 525
371 - 416

Figur 2. Antal polisanmälda stölder i butik och varuhus
länsvis per 100 000 invånare, år 2000.
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kade, vilket medförde en tillfällig nedgång av uppklaringsprocenten till som lägst
61 procent. År 1998 återgick dock uppklaringsprocenten till drygt 70 procent.

Nedgången år 1999 beror på ett bortfall i och med en omläggning av registren
inom rättsväsendet som innebar att en stor andel uppklarade brott inte finns med i
statistiken. Det är därför svårt att bedöma utvecklingen under denna period. Siff-
rorna för år 2000, som är mer jämförbara med tidigare år, visar på en viss minsk-
ning i uppklaringsprocenten.

Det finns ett antal tänkbara förklaringar till den tillfälliga minskningen av upp-
klarade brott under mitten av 1990-talet. En förklaring skulle kunna vara att affä-
rer under denna period i större utsträckning anmälde brott när något blivit stulet,
trots att själva stöldtillfället inte upptäcktes. Detta skulle innebära att andelen an-
mälningar, där det finns en utpekad gärningsman redan vid anmälningstillfället,
skulle minska. Statistiken tyder dock på att detta inte är förklaringen. Av det totala
antalet anmälda butiksstölder finns en utpekad gärningsman i detta skede i cirka
80 procent av fallen, en siffra som inte minskat i samband med den minskade
uppklaringen.

En annan, mer trolig förklaring, är att nedgången är en effekt av de
omorganisationer inom rättsväsendet (polis och åklagare) som skedde under denna
period, vilket skulle kunna ha påverkat hur man hunnit med att behandla utred-
ningarna (Knutsson, 1998).

Figur 3. Antal polisanmälda och uppklarade stölder i butik och varuhus samt uppklaringsprocent,
åren 1975–2000.
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Misstänkta
Antalet personer som skäligen misstänks för stöld och snatteri i butik har ökat sedan
mitten av 1970-talet, från knappt 8 800 till som mest 25 000. Utvecklingen har i stort
följt antalet anmälda brott, vilket beror på den höga och stabila uppklaringsprocenten för
butiksstölder. År 2000 misstänktes knappt 17 800 personer för stöld eller snatteri i butik.

I förhållande till andra brott är andelen kvinnliga gärningspersoner mycket stor
för butiksstölder. Fortfarande är det dock männen som svarar för majoriteten av
brotten. Kvinnornas andel har varit relativt konstant, omkring 40 procent av samt-
liga misstänkta sedan år 1981 då statistiken finns könsuppdelad.

Stöld och snatteri i butik är ett vanligt ungdomsbrott. En majoritet av alla ungdo-
mar snattar någon gång under skolåldern. I likhet med flertalet andra brott är också,
både bland män och kvinnor, ungdomar (15–19 år) den mest brottsfrekventa gruppen
i förhållande till åldersgruppens storlek i befolkningen. Motsvarande värden är vä-
sentligt lägre för åldersgrupperna upp till 39 år och därefter minskar frekvensen
ytterligare. I jämförelse med de äldre åldersgrupperna är nivån drygt tre gånger
högre för åldersgruppen 15–19 år. Även om dessa generella trender gäller för båda
könen, ser könsfördelningen olika ut i olika åldrar. Kvinnornas andel av de miss-
tänkta är störst i de lägsta åldrarna och minskar sedan successivt med ålder. Först
efter 50 års ålder ökar åter kvinnornas andel i förhållande till männen. Fram till 17–
18 års ålder utgör kvinnorna en majoritet av de misstänkta personerna.

De personer som inte är straffmyndiga redovisas inte i statistiken över miss-
tänkta personer. Mellan 6 000 och 7 500 butiksstölder klaras årligen upp med
motiveringen att den misstänkte är minderårig. Detta utgör 19 procent av det to-
tala antalet uppklarade butiksstölder, vilket är en väsentligt högre andel än för
samtliga brott, där 7 procent klarades upp med denna motivering år 2000.
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Figur 4. Antal män och kvinnor misstänkta för stöld i butik och varuhus, åren 1981–1998.
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 Eftersom en stor andel av butiksstölderna aldrig kommer till rättsväsendets
kännedom, innehåller statistiken över misstänkta personer endast ett urval av samt-
liga gärningsmän. För denna specifika brottstyp kan urvalet av gärningsmän i viss
mån vara selektivt beroende på i vilken utsträckning butikspersonal har större
uppsikt över vissa kundkategorier. Kategorier som man misstänker stjäl oftare än
andra.

Även i självdeklarationsundersökningar framstår butiksstölder som ett vanligt
brott bland ungdomar. I en rikstäckande undersökning bland skolungdomar i års-
kurs 9 år 1999, uppgav 31 procent att de stulit i en affär under det senaste året.
Detta gör butiksstölder till ett av de vanligaste brotten både bland pojkar och
flickor och den vanligaste formen av stöld näst efter stöld i skolan. Andelen ungdo-
mar som uppgav att de hade stulit i butik, har minskat jämfört med åren 1995 och
1997, då 37 respektive 35 procent uppgav detta. Omkring 44 procent av dem som
uppgav att de snattat var flickor (BRÅ, 2000).

Att utvecklingen av butiksstölderna är likartad för både män och kvinnor tyder
på att det åtminstone till viss del är samma mekanismer som är orsaken till brotts-
ligheten för båda könen. Det krävs därför inte könsspecifika förklaringar för ut-
vecklingen av butiksstölderna. Däremot krävs sådana förklaringar för att klargöra
orsaken till skillnaden i nivå mellan kvinnor och män samt för att förklara skillna-
den i åldersstruktur mellan könen.

För att ett brott ska begås krävs dels en motiverad gärningsman, dels en situa-
tion som möjliggör brottet. När det gäller just butiksstölder framträder situationen
som en viktig faktor som har ett starkt inflytande på motivationen. Systemet med
självbetjäning i butiker och olika metoder att distribuera varorna för att inbjuda
till försäljning ger ett ökat antal tillfällen till brott och en ökad frestelseexponering.
En teori om varför kvinnorna utgör en förhållandevis stor andel av gärnings-

Figur 5. Antal kvinnor och män misstänkta för stöld i butik och varuhus per 100 000 i respektive
åldersgrupp, år 2000.
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personerna är att kvinnor i högre utsträckning än män handlar i affärer. Det inne-
bär att kvinnorna har fler tillfällen att begå brotten och därmed har en högre
frestelseexponering än männen (SCB, 1986; Knutsson, 1996; 1998). Trots detta står
männen för den största delen av butiksstölderna, vilket visar att tillfällesstrukturen
inte är en heltäckande förklaring av skillnaderna mellan kvinnor och män.

Resultatet i en undersökning av ungdomar i Borlänge kommun visade att pojkars
och flickors brottslighet skiljer sig åt. Medan flickornas brottslighet i större ut-
sträckning var målorienterad och genomtänkt, var pojkarnas brottslighet mer ex-
pressiv och spänningssökande. Exempelvis stal flickorna det de verkligen ville ha i
butiker och varuhus (Wiklund, 1990).

Lagförda
I statistiken över lagförda personer går inte butiksstölderna att följa eftersom det
inte är fråga om en renodlad juridisk kategori. Förmodligen rör sig dock butiksstölder-
na till stor del om snatterier och en stor del av snatterierna i lagföringsstatistiken
rör sig troligen om snatterier i butik. Det gör att det är möjligt att få en viss
uppfattning om vilka påföljder som dömts ut för butiksstölder genom statistiken
över snatteri.

Den som gör sig skyldig till snatteri kan dömas till böter eller fängelse i högst
sex månader. Böter är den i särklass vanligaste påföljden för snatteri. Mer än
hälften av de lagförda får böter i form av strafföreläggande och ytterligare om-

Figur 6. Procentuell fördelning av påföljder för snatteri, åren 1985–2000.
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kring 20 procent får böter genom dom. Förutom böter är åtalsunderlåtelse förhål-
landevis vanligt, med 24 procent av de lagförda år 2000. Inslaget av övriga påfölj-
der är försumbart.

Sett över tid har det skett en förskjutning i påföljdsvalet för snatterier i en skärp-
ande riktning. Andelen strafförelägganden och domar har ökat, medan åtals-
underlåtelserna har minskat. Skärpningen skedde till följd av en kampanj som
genomfördes på initiativ av Riksåklagaren under några månader mellan åren 1992
och 1993. Syftet med kampanjen var att tydliggöra att snatteri är ett brott som i
regel leder till påföljd och att få bort föreställningen att det är ”tillåtet” att stjäla
varor för mindre än 50 kronor. Kampanjen innebar bland annat att polis och åkla-
gare uppmanades att ta snatterierna på större allvar (POB, 1993; Knutsson, 1996;
1998). Effekterna av kampanjen kan avläsas relativt tydligt i statistiken. Andelen
åtalsunderlåtelser minskade från cirka en tredjedel av lagföringarna år 1990 till en
sjättedel år 1994.

Under senare delen av 1990-talet ökade andelen åtalsunderlåtelser åter något,
medan andelen strafförelägganden minskade. Andelen bötesdomar ökade under de
två senaste åren och utgjorde år 2000 cirka 20 procent av lagföringarna.

Offer
För butiksstölder kan man inte tala om brottsoffer i egentlig mening, då det inte är
enskilda personer som drabbas av brotten, även om upptäckten av ett brott ofta
innebär en konfrontation med gärningsmannen. Vissa stölder leder också till så
kallade motvärnsrån, som innebär att gärningsmannen tagit till våld eller hotat
när han eller hon ertappats med att stjäla i butiken. En genomgång av anmäl-
ningar för år 1996 visar att knappt 150 sådana rån anmäldes under året (Butiks-
gruppen, 1996).

Olika butiker och varuhus drabbas av stölder och snatterier i varierande ut-
sträckning. Utsattheten är beroende av många faktorer, bland annat bransch-
tillhörighet (varusortiment), butiksegenskaper (personal, försäljningssätt), vidtagna
skyddsåtgärder och områdesegenskaper. Resultaten av en undersökning av
Stockholmsbutiker visar att de butiker som var mycket utsatta för stölder och
snatterier var relativt stora, hade stort kundunderlag, låg i närheten av olika risk-
miljöer och var placerade vid stora affärsgator (Torstensson, 1994).

Enligt uppgifter från Svensk Handel om svinnet inom olika branscher redovisas
lägst svinn från skobutiker och butiker som har varor inlåsta eller bakom disk. För
dessa butiker uppgår svinnet till mindre än 1 procent av omsättningen. Därefter
kommer med stigande andelar svinn dagligvaruhandeln, textilaffärer och varuhus.
Högst svinn redovisar byggmarknader, drygt 7 procent (Svensk Handel, 2001).
Siffrorna är dock osäkra då det finns stora svårigheter att bedöma vad svinnet
består i och hur stor del som rör sig om brottsligt svinn. Stora variationer kan
också förekomma inom de olika branscherna. Även andra studier har visat på lågt
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svinn för skobutiker, vilket delvis kan förklaras med att varorna är svåråtkomliga
eftersom det oftast endast är en sko från varje par som står framme och att butiker-
nas utformning lämnar stora delar av butiken synlig (Torstensson, 1994).

Enligt uppgifter från Svensk Handel är de fem mest stöldattraktiva varorna
godis, rakprodukter, batterier, film och kaffe (Svensk Handel, 2001). I en kartlägg-
ning från 1980-talet var de oftast stulna varorna i fallande ordning livsmedel,
bijouterier, parfym, godis och kläder. Värdemässigt var kläder, möbler, guld och
silver samt byggartiklar de största kategorierna (SOU, 1982:39).

Enligt en självdeklarationsstudie bland ungdomar var det i över 60 procent av
fallen godis eller liknande som stals. Därefter kom smink och kläder. Av de ungdo-
mar som uppgav att de snattat hade 12 procent någon gång blivit upptäckta (Dolmén
och Lindström, 1991).

Förebyggande åtgärder
Frågan om vilka åtgärder som är framgångsrika för att förhindra butiksstölder
hänger samman med frågan om orsaken till att brotten begås och vilka kategorier
av gärningsmän som begår dem. För butiksstölder finns en blandning av kraftigt
belastade vanemässiga brottslingar och så kallade tillfällesbrottslingar, med en
dominans av de senare. För tillfällesbrottslingarna kan det finnas möjligheter att
stävja brottsligheten på lokal nivå genom insatser från enskilda butiker och varu-
hus. Dessa åtgärder syftar till att försvåra genomförandet av brottet på olika sätt
och minska tillfällena till brott (situationell prevention). Ett problem med situationell
prevention är att det finns en risk för omfördelning av brotten, det vill säga att en
potentiell gärningsman inte avstår från att begå brott, utan i stället begår brott i en
annan butik, stjäl andra varor eller använder andra metoder för att stjäla. Särskilt
vissa kategorier av vanebrottslingar är sannolikt relativt immuna mot metoder
som innefattar situationell prevention. För dessa gärningsmän kan det vara svårare
att förebygga brott på lokal nivå (Sterfeldt, 1989; Farrington m.fl., 1993). Mer
generella samhällsinsatser kan röra sig om behandling av missbruk eller klepto-
mani.

Det finns dock en rad olika insatser som butiksägare kan vidta för att minska
risken för stöldbrott. Brottsskyddet bör utformas efter den specifika problembild som
finns för den enskilda butiken eller varuhuset. Behovet av insatser varierar beroende
på bland annat omfattningen av stölder, varusortiment, lokalens överblickbarhet,
kund-personalkontakt och läge (storstad, nära skola m.m.). De viktigaste typerna av
”uppmärksamhetsområden” som brukar nämnas i litteraturen är följande:

• Butikslokalens utformning
• Varuexponering
• Kassasituationen
• Informationsinsatser
• Olika former av bevakning
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• Elektroniska varuskydd
• Personalens uppmärksamhet och engagemang
• Löpande uppföljning och analys av svinnet

Det finns dock inga mer omfattande utvärderingar av vilka av dessa insatser som
är mest effektiva för att förhindra brott. Det som finns är fältstudier från enstaka
varuhus och affärer.

Det finns heller ingen mer omfattande kartläggning av i vilken utsträckning
butikerna skyddar sig mot stölder på de sätt som föreslås i litteraturen. Studier av
vilka hinder som finns från butikernas sida för att sätta in preventiva insatser sak-
nas nästan helt. Det är dock rimligt att anta att butiker, som vinstdrivande företag,
gör en avvägning mellan kostnad och nytta, när de ska vidta preventiva insatser
mot stölder. Kostnaderna i vid bemärkelse för att skydda verksamheten mot stölder
ställs mot försäljningsintäkterna. Vissa åtgärder är dyrare att vidta än andra. En
del brottsskyddande insatser bedöms kunna minska kundernas benägenhet att köpa
varorna. Exempelvis är en av de mest effektiva metoderna att sälja varor över
disk, något som dock har visat sig kunna minska försäljningen.

I en svensk fältstudie från mitten av 1990-talet mättes effekten av ett antal före-
byggande åtgärder i ett varuhus och tre livsmedelsaffärer (Carter, 1996). Den vi-
sade att när skyltar sattes upp med varningstext om att de mest stöldbegärliga
varorna var markerade med en röd punkt, så minskade stölderna av dessa varor.
Stölderna minskade också när svinnet kontrollerades genom noggrann inventering
vid 15 tillfällen under en treveckorsperiod och personalen fick löpande information
om resultatet. En fråga som ställts, men dock inte besvarats, är hur länge dessa
effekter satt i och i vad mån stölderna förflyttades till andra varor eller andra
butiker.

Ett par mindre studier från England redovisar goda resultat av elektronisk över-
vakning (DiLonoardo, 1996; Farrington m.fl., 1993). Den ena studien, som omfat-
tade nio butiker med hög stöldfrekvens, inkluderade också andra åtgärder. Resulta-
ten visade kortvariga effekter på stöldbrottsligheten genom omdisponering av va-
ror i butiken, men inga effekter av att ha uniformerade vakter (Farrington m.fl.,
1993).

I ett antal studier har Ned Carter utvärderat effekten av förebyggande åtgärder
(Carter 1994; 1996). Resultaten visade att massmediekampanjer inte minskade stöl-
der i butiker. Däremot reducerade skyltar i närheten av ofta stulna varor och infor-
mation till butikspersonalen om stöldattraktiva varor, antalet varor som stals. Att
bara informera personalen om vilka som var de begärliga varorna minskade inte
stölderna. Försäljning av stöldattraktiva varor bakom disk minskade inte bara
stölderna, utan även försäljningen. ”Pappoliser” som placerades i butiken i kombi-
nation med information om vilka varor som var åtråvärda, minskade stölderna.
Om kunderna dessutom informerades om vilka varor som ofta stals, förebyggde
även det stölder.

Kampanjer för att informera och engagera riktar sig ofta mot skolelever. De
kampanjer som har utvärderats har generellt visat på små och kortvariga effekter.
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Erfarenheterna visar att det oftast krävs en kombination av olika åtgärder för att
minska brottsligheten (Sterfeldt, 1989).

Det finns flera internationella exempel på åtgärder som innehåller någon form
av behandling. Programmen visar allt från inga effekter till måttliga effekter och i
vissa studier större effekter på återfall i stöldbrott. Fortfarande är dock utveck-
lingen av behandlingsprogram överlag i ett begynnelsestadium (Krasnovsky och
Lane, 1998; Deng-Xiaogang, 1997).

För att stävja internstölder krävs oftast andra insatser. I litteraturen betonas
bland annat vikten av goda förebilder inom ledningen och ett system som tillåter
löpande uppföljning och granskning av svinnet (Curtis, 1982).
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Sammanfattning
Sedan mitten av 1980-talet har trenden för antalet anmälda bostadsinbrott varit
nedåtgående. Anmälningsbenägenheten för bostadsinbrott är, av bland annat
försäkringsmässiga skäl, hög varför den anmälda brottsligheten tämligen väl speg-
lar den faktiska brottsligheten. Cirka två tredjedelar av brotten begås i villa eller
radhus. Bostadsinbrott är ett typiskt tätortsfenomen. Högsta brottsfrekvensen år
2000, både totalt och per capita, hade Skåne. Uppklaringsprocenten var sex pro-
cent samma år. Andelen misstänkta kvinnor har, sedan år 1984 då särredovisning
av kön infördes i statistiken, legat på mellan åtta och tio procent. De misstänkta är
huvudsakligen under 40 år. Från mitten av 1980-talet finns en viss förskjutning i
ålder från unga personer till gruppen 30–39-åringar.

Polis och försäkringsbolag arbetar mycket med information till de boende om
hur de kan skydda sig mot inbrott. Exempel på åtgärder på lokal nivå är ökat
skydd som lås och larm på villor eller lägenheter. Så kallade grannsamverkans-
projekt, där de boende i samverkan med andra aktörer försöker minska brottslighe-
ten och öka tryggheten genom ökad informell social kontroll, är ett annat exempel.

Inledning
Med bostadsinbrott avses inbrott i någons bostad. Brottet inryms under rubriken
grov stöld, enligt 8 kap. 4 § brottsbalken. I kategorin ingår således inte stöld i
bostad om gärningsmannen inte brutit sig in och inte heller inbrott i källare eller på
vind, även om vissa undantag kan förekomma när det gäller villor.

Brottsrubriceringen vad gäller bostadsinbrott har ändrats vid två tillfällen. År
1976 beslutades att bostadsinbrott inte skulle bedömas som grov stöld, varför straf-
fen också blev mildare. År 1988 ändrades brottsrubriceringen tillbaka till grov
stöld, med tanke på den integritetskränkning som ett bostadsinbrott innebär för den
drabbade. Detta innebar således en straffskärpning.
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Dold brottslighet
Anmälningsbenägenheten för bostadsinbrott är hög, vilket innebär att omfattningen
av den dolda brottsligheten är liten. Den främsta anledningen till att de flesta
bostadsinbrott anmäls, är att en polisanmälan är en förutsättning för att få ersätt-
ning från försäkringsbolagen. De flesta skador överskrider gränsen för självrisken
i försäkringen och de flesta hushåll (95 procent) har, enligt Statistiska centralbyråns
(SCB) undersökningar om levnadsförhållanden (1993), hemförsäkring. Andra orsa-
ker till att anmäla bostadsinbrott, som framkom i en nyligen genomförd offer-
undersökning (International crime victimisation survey, 2000), var att offren ansåg
att brott borde anmälas, att händelsen ansågs allvarlig eller att gärningsmannen
borde straffas. Det innebär att den faktiska och den anmälda brottsligheten bör
överensstämma tämligen väl, liksom utvecklingen över tid.

Brottsstruktur
År 2000 anmäldes totalt 17 581 bostadsinbrott, varav 11 363 (65%) i villa eller
radhus. I statistiken finns uppgifter om fördelningen mellan olika typer av bostäder
sedan år 1996. Från år 19971 går det att spåra en svag ökning av andelen anmälda
brott i villa eller radhus.

1 År 1996 var siffrorna i indelningen så pass osäkra att året inte tas med här.

Villa/radhus
65%

Lägenhet
35%

Figur 1. Andel polisanmälda bostadsinbrott efter typ, år 2000.
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Brottsutveckling
I figuren nedan visas antalet anmälda bostadsinbrott från år 1975 till 2000. År 1975
anmäldes 20 124 bostadsinbrott. Efter en period av upp- och nedgångar nådde den en
topp år 1984 med drygt 24 600 anmälda brott. Från sista delen av 1980-talet är trenden
dock nedåtgående. Sedan mitten av 1990-talet har antalet anmälda bostadsinbrott
legat under 20 000 per år. Vad denna minskning beror på är svårt att uttala sig om. En
tänkbar bidragande orsak kan vara ökade brottspreventiva åtgärder när det till exem-
pel gäller skärpt uppmärksamhet i bostadsområden av de boende själva i form av så
kallad grannsamverkan. Emellertid har det varit svårt att vetenskapligt påvisa sådana
effekter (se Bennett, 1990; Torstensson och Wikström, 1995; Sherman. m.fl., 1996). En
annan tänkbar orsak kan vara ökad fysisk säkerhet tack vare åtgärder som de boende
själva eller fastighetsbolag vidtagit, som exempelvis portlås, säkerhetsdörrar, bättre
eller fler lås på dörrar och fönster eller larm. När det gäller lås och larm är det inte
alltid så att dessa har önskvärda brottspreventiva effekter på potentiella tjuvar (se till
exempel Knutsson, 1984; Wright och Decker, 1994). Vid en vetenskaplig utvärdering i
ett villaområde söder om Stockholm utsattes drygt 2 procent av de larmade villorna för
inbrott under observationsperioden (1979–1982). Motsvarande resultat för villorna utan
larm var att drygt 8 procent utsattes. Tämligen få bostäder är dock försedda med larm
(Wikström, Torstensson och Dolmén, 1996). Ytterligare en tänkbar orsak kan vara att
bostadsinbrott inte ses som ett tillräckligt lukrativt brott utan att – åtminstone vissa –
tjuvar gått över till andra mer lönsamma brottstyper. Tänkbart är att en kombination
av de ovan nämnda åtgärderna kan ha påverkat brottsnivån.
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Figur 2. Antal polisanmälda bostadsinbrott, åren 1975–2000.
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Regional fördelning
Flest anmälda bostadsinbrott år 2000 hade Skåne län, med 3 768 anmälda brott.
Därefter kom Stockholms län med 3 710 och Västra Götalands län med 3 334
anmälda bostadsinbrott. Skåne hade även flest anmälda bostadsinbrott per capita
(334 per 100 000 invånare). Därefter kom Hallands och sedan Västra Götalands
län. Först därefter kom Stockholm med 205 anmälda bostadsinbrott per 100 000
invånare. Lägst antal anmälda bostadsinbrott totalt hade Gotland med 60 anmälda
brott (103 per 100 000 invånare) och lägsta antalet brott per 100 000 invånare
hade Norrbottens och Jämtlands län med 65 anmälda bostadsinbrott. Även Väster-
bottens län hade få anmälda bostadsinbrott. Generellt finns en klar koncentration
av anmälda bostadsinbrott till de mer tätbebyggda delarna av landet. Detta torde,
åtminstone delvis, bero på att det är fler potentiella brottsobjekt i tätbebyggda
områden och att anonymiteten är större där, vilket innebär att risken för upptäckt
minskar. För övrigt är det inte bara brottsoffer, utan även gärningsmän som bor i
tätbefolkade områden.
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97 - 162
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Figur 3. Antal polisanmälda bostadsinbrott per 100 000
invånare länsvis, år 2000.
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Uppklaring
Bostadsinbrott är ett så kallat offerbrott utan interaktion. Det innebär att det vid
brottstillfället vanligen inte finns någon kontakt mellan offer och gärningsman. På
grund av dessa omständigheter finns ofta små möjligheter att klara upp brottet.
Bostadsinbrott är också en brottstyp som har låg uppklaringsprocent, vilken dess-
utom har sjunkit de senaste 15 åren.

År 1975 var uppklaringsprocenten 14 procent, år 2000 var den 6 procent.2 Tren-
den är att den har minskat från mitten av 1980-talet och under hela 1990-talet.
Bostadsinbrott är en brottstyp där risken för upptäckt är låg. Upptäcktsrisken be-
står av komponenterna att gripas på bar gärning och att i efterhand upptäckas och
bindas till brottet. Eftersom brottsoffret sällan är närvarande när brottet begås är
risken att gripas på bar gärning liten, enligt skattningar mellan två och fyra pro-
cent (Ahlberg och Knutsson, 1990). Även risken att i efterhand bindas till brottet
måste anses som relativt låg. Risktillfällen för tjuvar är exempelvis om de upptäcks
av polisen med stöldgods i bilen eller när de försöker sälja stöldgods. Enligt Ahlberg
och Knutsson (1990) har den tjuv som upptäcks och lagförs för ett bostadsinbrott i
allmänhet ett antal tidigare sådana brott på sitt samvete. Detta stöds även av andra
studier (se till exempel Wahlin, 1999).
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Figur 4. Antal uppklarade bostadsinbrott, åren 1975–2000.

2 Av de uppklarade brotten år 2000 anmäldes 76 procent samma år och 20 procent året före.
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Misstänkta
År 2000 misstänktes 919 personer för bostadsinbrott. Av dem var andelen kvin-
nor nio procent (82 stycken). Andelen misstänkta kvinnor av de misstänka to-
talt är relativt stabilt över tid3, cirka åtta procent i genomsnitt. Kvinnornas
andel av de misstänkta gällande övriga inbrottstölder är ungefär densamma
(sju procent).

Vad gäller misstänkta personer i olika ålderskategorier framgår att gruppen
15–20-åringar låg högst av alla åldersgrupper fram till i mitten av 1980-talet, då
det skedde en markant minskning. Samma trend, fast inte lika markant, gäller i
gruppen 21–24-åringar. Det finns sålunda en åldersförskjutning, från de yngsta
grupperna till de lite äldre. Främst ökar 30–39-åringarnas andel av de personer
som misstänkts för bostadsinbrott från mitten av 1980-talet, medan de yngre
åldersgruppernas andel följaktligen minskar. Det har även skett en viss ökning av
de misstänka 40–49-åringarna under denna period. De två äldsta ålders-
kategorierna har legat på en konstant låg nivå under hela den studerade perio-
den.

Det är svårt att säga vad åldersförskjutningen beror på. En delförklaring som
nämnts är att bostadsinbrott till stor del fungerar som en försörjningskälla för nar-

3 Från och med  år 1984, då särredovisning efter kön infördes i brottsstatistiken.
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kotikamissbrukare och att en föråldring skett av missbrukspopulationen. Emeller-
tid gäller de största förändringarna den yngsta åldersgruppen (15–20 år) och 30–
39-åringarna, vilket motsäger att det skulle vara fråga om samma personer som
blivit äldre. En annan förklaring kan vara att de yngsta åldersgrupperna har gått
över från bostadsinbrott till annan brottslig verksamhet. Om så är fallet torde det
inte gälla annan inbrottsstöld, då trenden är densamma för inbrottsstöld totalt un-
der denna tidsperiod.

Lagförda
Påföljderna för de personer som lagförts för bostadsinbrott särredovisas inte, efter-
som bostadsinbrott inte är en juridisk brottskategori utan ingår under rubriceringen
grov stöld. Av de 1 178 personer som lagfördes för grov stöld år 1998 dömdes dock
flertalet (559) till fängelse. Övriga påföljder var skyddstillsyn (257), villkorlig dom
(137) och vård inom socialtjänsten (124).

Offer
Bostadsinbrott är, som nämnts tidigare, ett offerbrott utan interaktion där det säl-
lan sker någon direkt konfrontation mellan offer och gärningsman. Till skillnad
från offer för våldsbrott har offrens livsstil inte någon nämnvärd betydelse för ris-
ken att utsättas för egendomsbrott inklusive bostadsinbrott (Wikström, 1991a). Enligt

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996

15-20år

21-24år

25-29år

30-39år

40-49år

50-59år

60-år

Figur 6. Antal misstänkta personer för bostadsinbrott i olika ålderskategorier, åren 1975–1998.
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SCB:s undersökning om välfärd och ojämlikhet (SCB, 19974) framkom dock att det
däremot finns vissa andra karaktäristika bland dem som drabbats av stöld eller
skadegörelse i bostad eller förrådsutrymme.

Bland annat fanns överrepresentationer bland ensamstående med barn, lågin-
komsttagare, arbetslösa, förtidspensionärer och personer med invandrarbakgrund.
Samtidigt fanns även överrepresentationer bland högutbildade, höga tjänstemän,
höginkomsttagare och egna företagare.

Uppgifterna kan tyckas motsägelsefulla i vissa hänseenden. Men de speglar san-
nolikt två skilda offergrupper: En välbärgad grupp som bor i områden (ofta villa-
områden) utan några större problem och som ter sig attraktiva för potentiella inbrotts-
tjuvar eftersom där troligen finns värdeföremål att stjäla.5 Den andra gruppen är
en utsatt och i flera hänseenden resurssvag grupp, som bor i områden med hög
problemnivå när det gäller brottslighet och andra ordningsstörningar.

Boendeort och bostadsområden anses i litteraturen också ha betydelse för risken
att utsättas för olika typer av brott, bland annat bostadsinbrott. Vissa områden
med många flerfamiljsfastigheter i allmännyttans ägo karaktäriseras av en hög
problemnivå av faktiska, men framför allt upplevda problem, vad gäller brottslig-
het samt ordning och trygghet, jämfört med områden med flerfamiljshus med mer
blandad ägandestruktur eller småhusområden.

Risken att utsättas för inbrott har ett starkt samband med urbanisereringsgrad.
Urbanisering medför svagare kontroll och sålunda fler tillfällen att begå brott. Den
svagare sociala kontrollen medför också fler motiverade gärningsmän. De tre stor-
stadsregionerna är följaktligen värst drabbade. Likaså är södra Sverige mer utsatt
än de norra delarna (SCB, 1997).

Förebyggande åtgärder
Det finns flera möjliga utgångspunkter när det gäller att förebygga bostadsrelaterade
tillgreppsbrott som bostadsinbrott.6 Flertalet brottsförebyggande strategier är inrik-
tade på brottsobjekten eller omständigheter som skapar förutsättningar för att brott
ska begås, vilket gör att det i huvudsak är frågan om så kallad situationell brotts-
prevention. Möjligheterna att förebygga bostadsinbrott genom att påverka gärnings-
männens benägenhet att begå sådana brott, är däremot begränsade. Bakgrunden är
att gärningsmännen i dag tenderar att vara lite äldre och i många fall kan misstän-
kas vara narkotikamissbrukare. Det är alltså i stor utsträckning frågan om personer
med omfattande, varierad och varaktig kriminell aktivitet.

De situationellt inriktade åtgärderna är av olika slag. I ett område som är under
utveckling är det möjligt att motverka brott och otrygghet genom att förändra den

4 Siffrorna gäller åren 1992–1995 och inkluderar personer mellan 16 och 74 år.
5 Detta stöds också av brottsstatistiken som visar att två tredjedelar av de anmälda brotten gäller småhus.
6 För detta avsnitt svarar Erik Grevholm.
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fysiska utformningen av byggnader och utomhusmiljöer (Boverket, 1998). Det kan
handla om att planera in brottsförebyggande lösningar då områden eller fastighe-
ter planeras, byggs eller byggs om eller rent av att göra förändringar i ett uttalat
brottspreventivt syfte. Ett av flera ledord är synlighet. Synlighet tar fasta på den
informella kontroll människor utövar enbart genom att finnas på plats eller genom
att kunna se en plats. Om exempelvis en entré till en bostad är inom synfältet från
såväl passerande som från andra hus i ett bostadsområde, kan detta ge brottsföre-
byggande effekter. Ännu finns det inget entydigt vetenskapligt stöd för att bebyggelse-
inriktade åtgärder kan fungera brottsförebyggande, eller vilken typ av sådana åt-
gärder som är mest lovande. Resultat från en svensk undersökning tyder dock på
att bebyggelseinriktade åtgärder som vidtogs från början för att minska risken för
inbrott i bostäder i ett område, hade avsedd effekt (Lindh, 2000).

Den kanske vanligaste åtgärden för att minska bostadsrelaterade brott och öka
tryggheten, är grannsamverkan. Grannsamverkan har blivit ett samlingsnamn för
åtgärder som innebär att de boende bildar ett brottsförebyggande nätverk (BRÅ,
2000a). Grannsamverkan initieras ofta av polisen och är ett samarbete mellan
olika aktörer, exempelvis de boende, polisen, föresäkringsbolag, fastighetsägare
och villaföreningar. Vanliga krav, som ställs på de boende som ingår i nätverket,
är att de ska se över stöldskyddet, förvara stöldbegärligt gods på ett säkert sätt,
märka och dokumentera stöldbegärlig egendom, meddela när de är bortresta och
rapportera misstänkta händelser eller beteenden till en kontaktperson eller till poli-
sen. Det finns ännu inga svenska utvärderingar på området, däremot finns det en
del internationella erfarenheter. Det relativt stora antalet utvärderingar som ge-
nomförts, främst i Storbritannien och USA, ger dock ingen entydig bild av vilka
effekter grannsamverkan har. I vissa utvärderingar rapporteras om positiv inver-
kan på den registrerade brottsligheten och på de boendes upplevda utsatthet för
brott och otrygghet. I andra utvärderingar har man inte kunnat påvisa sådana
effekter (Bennet, 1990; Lab, 1997; Sherman m.fl., 1997). En omständighet som gör
det svårt att dra några säkra slutsatser är att många av utvärderingarna har
metodologiska brister. Dessutom riktas kritik mot att det i allt för liten utsträckning
bedrivs grannsamverkan i områden med hyreslägenheter.

Ett vanligt inslag i grannsamverkan är således en översyn av stöldskyddet. Un-
dersökningar visar att vissa typer av lås motverkar inbrott (Knutsson, 1984; Wright
och Decker, 1988). Även larm kan rätt använt ha en avskräckande effekt. I en
svensk undersökning uppgav dock endast åtta procent av de tillfrågade i Stock-
holms län att de hade larm i hemmet (Wikström, Torstensson och Dolmén, 1996).
Den svenska utvärdering som gjorts av stöldmärkning, visade att åtgärden inte
tycktes ha någon effekt på risken att bli utsatt för inbrott eller på möjligheten för de
drabbade att få tillbaka sina föremål (Knutsson, 1988). Inte heller klarades fler
brott upp.

Behovet av förebyggande åtgärder mot bostadsrelaterade brott är ofta störst i
områden med övervägande hyresrättslägenheter. Ett sätt att motverka brott i så-
dana områden är att utveckla förvaltningen av fastigheterna (BRÅ, 2000b). Bak-
grunden är att fastigheter och områden som signalerar att det finns personer som
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tar ansvar och bryr sig om hur det ser ut, inte utsätts i lika stor utsträckning för
brott, som områden som ger intryck av att vara lämnade åt sitt öde (se exempelvis
Wilson, 1975; Skogan, 1990). Att utveckla förvaltningen av fastigheter kan inne-
bära att skadegörelse åtgärdas snabbare och att fastighetsskötarna får större an-
svar för frågor om trygghet och trivsel, inklusive för att fånga upp de boendes
önskemål (BRÅ, 2000b). Konkreta åtgärder som kan vara aktuella är att se över
lås, fönster och dörrar, sektionera förrådsutrymmen i källare och på vindar, röja
buskage, förbättra belysningen både inom- och utomhus m.m. Det kan också handla
om att se till att det är rent, snyggt och prydligt. Det finns inga vetenskapliga
utvärderingar av åtgärder med inriktning på att utveckla förvaltningen av fastig-
heter. Åtgärderna bygger dock på samband som är belagda genom forskning, till
exempel att antalet brott på en plats hänger samman med i vilket skick platsen är,
samt att föremål eller miljöer som inte omhändertas riskerar att hamna i en snabb
förstörelseprocess (Wilson, 1975; Skogan, 1990).
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Sammanfattning
År 2000 registrerades cirka 9 000 polisanmälda rån vilket är knappt en (1) procent
av samtliga polisanmälda brott. Till cirka 85 procent gällde det personrån. Antalet
polisanmälda personrån ökade, liksom antalet butiksrån, kraftigt under senare de-
len av 1990-talet medan antalet polisanmälda bank- och postrån låg ganska stabilt
omkring 100 per år. Cirka två tredjedelar av de polisanmälda bank- och postrånen
avsåg försöksbrott, medhjälp till rån och förberedelsebrott.

Polisen klarar upp cirka en fjärdedel av de polisanmälda rånen. Det är vanligare
att bank- och postrån klaras upp (35–50 %) än att personrån klaras upp (24 %).

Eftersom ganska få rån klaras upp är det svårt att skapa en säker bild av de
brottslingar som begår rån. Bland dem som grips av polisen som misstänkta kan
dock konstateras att några få procent är kvinnor och att andelen misstänkta under
21 år är cirka 20 procent vad gäller bank- och postrån, cirka 40 procent vad gäller
butiksrån och cirka 70 procent vad gäller personrån.

Straffet för grovt rån är 4–10 års fängelse och för rån av ”normalgraden” 1–6
års fängelse. Om den samlade bilden av vålds- och stöldinslagen är av mindre
allvarligt slag döms till ansvar för ”annat brott som förfarandet innebär” (kap. 8,
5 §, BrB). Den skyldige kan i sådana fall dömas för exempelvis olaga hot och stöld,
vilket inte är ovanligt när det gäller mindre allvarliga ungdomsrån. När det gäller
personer som fälls till ansvar för grovt rån eller för rån av ”normalgraden” ska
fängelse utdömas endast om det finns synnerliga, eller särskilda, skäl om gärnings-
mannen är under 21 år. År 2000 dömdes till fängelse i 80 procent av de mål som
gällde grovt rån och till sluten ungdomsvård i cirka tio procent av målen. I mål
som gällde rån av ”normalgraden” dömdes till fängelse i cirka hälften av fallen
och till sluten ungdomsvård i cirka tio procent av fallen. I övriga mål dömdes
vanligtvis till överlämnande för vård inom socialtjänsten eller till skyddstillsyn.

Inledning
Med rån avses brott enligt 8 kap. 5–6 §§, brottsbalken. Där stadgas att:

Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller för den
hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och anträffats på
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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 och högst sex år…

Rånbrottet förutsätter således både ett tillgrepp av egendom och att detta tillgrepp
sker med hjälp av våld eller hot om våld. Straffet för rån är mellan ett och sex års
fängelse vilket markerar brottets allvar. För grovt rån varierar straffet mellan fyra
och 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 om-
ständigheterna i övrigt av mindre allvarlig art dömes dock ej för rån utan för annat
brott som förfarandet innefattar (kapitel 8, 5 §, brottsbalken).

I de fall den samlade bilden av vålds- och stöldinslagen är att brottet som helhet är
förhållandevis lindrigt (i relation till ett minimistraff på ett års fängelse) kan dom-
stolen således döma till ansvar för exempelvis stöld och olaga hot i stället för rån.
Detta är inte ovanligt vid så kallade ungdomsrån där det uttalade hotet många
gånger kan vara vagt eller till och med underförstått (”får jag låna din mobiltele-
fon”) och rångodset i vissa fall mindre värdefullt (nybakade bullar, smink, bio-
biljetter etc.). I och för sig kan offrets upplevelse av att känna sig hotad vara
tillräckligt för att brottet ska rubriceras som rån, men allvarsgraden i hotbilden
kan skifta och bevisföringen vara svår.

Ett annat exempel då man i vissa fall dömer till ansvar för andra brott än rån,
är vid så kallade motvärnsrån. Med motvärnsrån menas när gärningsmannen be-
går en stöld (exempelvis i en affär) och med våld eller hot om våld sätter sig till
motvärn då ägaren (eller affärsbiträdet) försöker ta tillbaka det stulna.

Rånbrotten delas vanligtvis in i huvudkategorierna bank-, post-, butiks-, taxi-,
värdetransport- och personrån 1. Till detta kommer kategorin ”övriga rån” som
kan vara rån mot en busschafför, en restaurang, ett dataföretag eller dylikt. Bland
övriga rån finns också förberedelsebrott, exempelvis då polisen finner en rånar-
luva, ett hagelgevär och en rulle packtejp i en bil som genomsöks.

Dold brottslighet
Vad gäller bank- och postrån samt rån mot värdetransporter torde den dolda brotts-
ligheten vara i stort sett obefintlig. Vad gäller butiksrån och taxirån finns sannolikt
en viss dold brottslighet, men knappast av någon större omfattning. Däremot kan
man utgå från att den dolda brottsligheten är betydande vad gäller personrån.
Personrån drabbar i hög utsträckning ungdomar och personer som lever i asociala
kretsar, och i båda fallen är anmälningsbenägenheten låg. I en undersökning bland

1 Inklusive personrån mot handikappad (cirka 150 per år) vilka särredovisas i den officiella statistiken.
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cirka 4 500 skolungdomar i Stockholm och Malmö uppgav omkring hälften av de
drygt sju procent som hade blivit rånade att de inte hade gjort någon polisanmälan
(Andersson, 2000). De vanligaste skälen var att man inte trodde att polisen skulle
få fast rånarna, att man ändå inte skulle få tillbaka det stulna och att förövarna
ändå inte skulle få något straff. Cirka 30 procent av ungdomarna uppgav som skäl
att de var rädda för att gärningsmännen skulle få veta att de gjort polisanmälan.
Eftersom personrånen svarar för cirka 85 procent av samtliga polisanmälda rån
och eftersom det i hög utsträckning är ungdomar som drabbas, kan man anta att
den faktiska rånbrottsligheten är närmare dubbelt så hög som den polisanmälda
rånbrottsligheten.

Brottsstruktur
År 2000 registrerades sammanlagt 8 999 polisanmälda rån. Det är mindre än en
procent av de cirka 1,2 miljoner polisanmälda brott som registrerades detta år.
Rånbrotten utgör alltså en mycket liten del av den totala polisanmälda brottslighe-
ten.

Sextioen polisanmälda bankrån och 54 polisanmälda postrån svarade år 2000
tillsammans för drygt en procent av samtliga polisanmälda rån (figur 1). Försöks-
och förberedelsebrott samt medhjälp till rån ingår i statistiken och brukar utgöra
omkring två tredjedelar av de polisanmälda brotten.

De polisanmälda butiksrånen utgjorde nio procent av samtliga polisanmälda
rån. Resultat från en undersökning av Handelsanställdas förbund (Hedenmo, 1999)
tyder på att drygt hälften av de polisanmälda butiksrånen är ”äkta” rån, att en
knapp tredjedel är motvärnsrån och att resten är försök till rån. År 2000 polis-
anmäldes 138 taxirån och 70 rån mot värdetransporter. Tillsammans svarar dessa
typer av rån för drygt två procent av samtliga polisanmälda rån.

Personrånen är den ojämförligt vanligaste typen av rån. Till och med år 1998
statistikfördes personrån under rubriken ”annat rån” som också innefattade en
mindre del rån av annat slag än personrån. År 1999 började man skilja mellan
personrån och övriga rån. Denna förändring har ännu inte slagit igenom fullt ut i
det praktiska vardagsarbetet vilket innebär att rån som år 2000 fördes in under
rubriken ”övriga rån” i hög utsträckning består av personrån 2. Mot den bakgrun-
den kan man uppskatta andelen personrån till drygt 85 procent av samtliga polis-
anmälda rån och den egentliga andelen övriga rån till ett par procent.

2 En granskning som BRÅ gjorde år 2001 visade att cirka 80 procent av de brott polisen rubricerat som
”övriga rån” gällde personrån.
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Brottsutveckling
Utvecklingen av det totala antalet polisanmälda rån följer utvecklingen av de polis-
anmälda personrånen3, en naturlig följd av att personrånen utgör en mycket stor
del av samtliga polisanmälda rån. Andra typer av rån är antalsmässigt tämligen
marginella i jämförelse med antalet personrån. I figur 2 visar den övre kurvan
utvecklingen av det totala antalet polisanmälda rån under åren 1975–2000 medan
den undre kurvan visar utvecklingen av antalet polisanmälda personrån. Mellan-
rummet mellan dessa kurvor åskådliggör alltså utvecklingen av resterande typer
av polisanmälda rån när dessa slås samman. I figur 3 visas utvecklingen av butiks-,
bank-, post-, taxi- och värdetransportrån separat.

Sedan år 1975 har de polisanmälda rånen mer än fyrfaldigats, från drygt 2 000
år 1975 till cirka 9 000 år 2000. Åren 1989–1990 ökade personrånen särskilt mycket
vilket enligt Andersson (1992) sannolikt kunde förklaras av en ökad gängbrottslighet
i storstäderna. Den högre brottsnivån förblev stabil fram till år 1994 då de an-
mälda personrånen tillfälligt minskade. Sedan år 1995 har de polisanmälda
personrånen åter ökat, särskilt kraftigt under åren 1997 och 1999. Det är rimligt
att anta att detta till stor del beror på att de polisanmälda ungdomsrånen i storstä-
derna har ökat. I Storstockholm ökade antalet polisanmälda ungdomsrån (där så-
väl offer som gärningsman, enligt offrets bedömning, var högst 20 år) med drygt

Figur 1. Andel polisanmälda rån efter typ, år 2000.

3 Eftersom personrån utgör cirka 80 procent av de rån som rubriceras som ”övriga rån” har polisanmälda
brott under  rubrikerna ”personrån” och ”övriga rån” slagits samman i figurerna 2 och 3 för att för att det ska
gå att göra jämförelser  med tidigare statistik över personrån.
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70 procent mellan åren 1996 och 1997. Mellan åren 1998 och 1999 fördubblades i
stort sett ungdomsrånen i Storstockholm. Utvecklingen i Malmö var i allt väsent-
ligt densamma (Andersson, 2000).

Det finns dock skäl att vara lite försiktig med att sätta likhetstecken mellan
utvecklingen av polisanmälda personrån och utvecklingen av faktiska personrån,
oavsett om statistiken över polisanmälda rån går upp eller ner. Dels finns det ett
stort mörkertal vilket innebär att statistiken över polisanmälda rån kan påverkas
av om anmälningsbenägenheten förändras över tid. Dels kan den brottsrubricering
som sätts av polisen – och som ligger till grund för statistiken över polisanmälda
brott – i många fall, och särskilt när det gäller ungdomsrån, ändras till en lindri-
gare brottsrubricering (exempelvis stöld och olaga hot) av åklagare eller i domstol.
Ett ”polisanmält rån” behöver således inte alltid vara ett rån i juridisk bemärkelse.

Eventuella förändringar över tid i polisens praxis när det gäller brottsrubriceringar
av den typ av brott det rör sig om, kan naturligtvis också påverka statistiken över
polisanmälda rån.

I figur 3 visas utvecklingen av andra polisanmälda rån än personrån, och detta
i ”uppförstorad” skala jämfört med figur 2. Antalet polisanmälda butiksrån ökade
i stort sett kontinuerligt under åren 1981–1991 och särskilt kraftigt under åren
1989–1991. Denna ökning sammanföll med att personrånen också ökade. Efter att
de polisanmälda butiksrånen minskade kraftigt år 1994 (jfr personrån) har
butiksrånen, precis som personrånen, i stort sett ökat kontinuerligt. År 2000 var de
ungefär fyra gånger så många som år 1975. Fler kvällsöppna butiker, fler butiker
med ensamarbetande personal och ett mindre utpräglat säkerhetstänkande jämfört
med bank- och postverksamheterna, anges av Handelsanställdas förbund (Hedenmo,
1999) som troliga orsaker till denna utveckling.
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Figur 2. Antal polisanmälda rån och antal polisanmälda personrån, åren 1975–2000.
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Även de polisanmälda bank- och postrånen ökade i början av 1990-talet för att
sedan kontinuerligt minska fram till åren 1996–1997. Därefter har antalet polis-
anmälda bank- och postrån legat på 40–60 vardera och per år. Till skillnad från
personrån och butiksrån, som ökat kraftigt sedan år 1975, är antalet bank- och
postrån i dag något mindre vanliga än tidigare under den studerade 25-årsperioden.
Ett ökat säkerhetstänkande och att några brottsfrekventa rånarligor greps i början
av 1990-talet kan sannolikt förklara en del av denna utveckling, men även det
faktum att antalet bank- och postkontor har minskat. Samtidigt kan man spekulera
i om bankboxsprängningar och värdetransportrån till viss del kommit att ersätta
bank- och postrån även om utvecklingen av dessa typer av brott också bör ses mot
bakgrund av att antalet bankboxar såväl som antalet värdetransporter har ökat
(medan antalet bank- och postkontor således minskat).

Fram till slutet av 1980-talet polisanmäldes omkring 25 taxirån varje år. Däref-
ter skedde en viss ökning av denna typ av rån. År 2000 anmäldes 138 taxirån, en
ökning med drygt 60 procent jämfört med åren innan. Antalet taxibilar och antalet
körda mil har dock, enligt Svenska taxiförbundet, inte ökat.

Rån mot värdetransporter började särredovisas år 1994 och låg relativt kon-
stant på 30–40 polisanmälda rån fram till år 1998. Under de senaste åren, med
undantag för år 2000, har det skett en viss ökning av antalet värdetransportrån.

Figur 3. Antal polisanmälda butiks-, bank-, post-, taxi- och värdetransportrån, åren 1975–2000.
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Regional fördelning
Polisanmälda rån är i hög utsträckning ett storstadsfenomen. År 2000 kom 37
procent av alla polisanmälda rån från de tre storstadskommunerna Stockholm,
Göteborg och Malmö, som tillsammans befolkas av 17 procent av Sveriges invå-
nare. I samtliga dessa tre kommuner registrerades cirka 225 polisanmälda rån per
100 000 invånare. I resten av landet var motsvarande siffra cirka 75 polisanmälda
rån per 100 000 invånare.

Den regionala fördelningen av polisanmälda rån på länsnivå framgår av figur
4. Koncentrationen till storstadsregionerna är störst vad gäller personrån och butiks-
rån. Bank- och postrån är i något mindre utsträckning ett utpräglat storstadsfenomen.
År 2000 härrörde drygt 60 procent av de polisanmälda bank- och postrånen från
någon av de tre storstadslänen. Motsvarande andel för personrånen var närmare
80 procent och för butiksrånen drygt 70 procent.

Denna regionala bild av rånbrottslighetens fördelning har under lång tid varit

Figur 4. Antal polisanmälda rån per 100 000 invånare
länsvis, år 2000.
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tämligen stabil med undantag för att andelen polisanmälda butiksrån samt bank-
och postrån under en period på 1980-talet och i början på 1990-talet, var något
vanligare utanför storstadsregionerna.

Uppklaring
Andelen anmälda rån som klaras upp av polisen skiljer sig markant åt beroende på
typ av rån. Till stor del beror det på polisens prioriteringar men också på förutsätt-
ningarna för att klara upp olika typer av rån. Totalt sett klarade polisen upp 25
procent av alla polisanmälda rån år 2000, en siffra som i hög utsträckning präglas
av andelen uppklarade personrån.

Andelen uppklarade personrån har minskat något under den senaste 25-års-
perioden, från cirka 30 procent i mitten av 1970-talet till 24 procent år 2000.
Andelen butiksrån som klaras upp av polisen har också minskat, och detta ganska
kraftigt. År 1975 var andelen uppklarade butiksrån drygt 50 procent och år 2000
endast 29 procent. Även när det gäller bank- och postrån har en utveckling i samma
riktning kunnat skönjas. År 2000 var uppklaringsprocenten för bankrån 52 procent
och för postrån 35 procent. I mitten på 1970-talet klarade polisen upp drygt 60
procent av såväl de polisanmälda bank- som postrånen.

Misstänkta
Eftersom den stora majoriteten rån begås utan att polisen griper någon misstänkt,
särskilt vad gäller personrån och butiksrån, är det inte självklart att de som grips
som misstänkta är representativa för den grupp som faktiskt begår rån. Man kan
emellertid se vissa skillnader mellan gärningsmän som misstänks för olika typer av
rån. Statistiken över misstänkta gärningsmän omfattar dock inte personer under 15
år, vilket knappast har någon betydelse när det gäller bank- och postrån, sannolikt en
liten betydelse vad gäller butiksrån men en viss betydelse när det gäller personrån.

År 2000 greps sammanlagt 71 personer som misstänkta för bank- eller postrån.
Cirka 80 procent var över 20 år och samtliga var män. Bland de 251 personer som
misstänktes för butiksrån var cirka 60 procent över 20 år och fyra procent kvinnor.
När det gäller personrån greps 769 personer som misstänkta, 40 procent var över
20 år och fem procent var kvinnor.

I en undersökning av ungdomsrån i Storstockholm och Malmö (Andersson, 2000)
visade det sig dock att en dryg fjärdedel av misstänkta gärningsmän under 21 år
också var under 15 år, och således inte ingick i den officiella statistiken. Med dessa
resultat som grund kan man anta att drygt 15 procent av samtliga personer som
misstänks för personrån är under 15 år, att drygt 50 procent är i åldersintervallet
15–20 år och att drygt 30 procent är äldre än 20 år.
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Lagförda
Utvecklingen av antalet personer som lagförts för rån följer i stora drag utveck-
lingen av polisanmälda rån. År 2000 lagfördes 797 personer för rån eller grovt rån,
vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med året innan. Eftersom rån har
ett års fängelse som minimistraff döms de flesta, drygt hälften, också till fängelse
(inklusive skyddstillsyn med fängelse). Att inte alla döms till fängelse beror till stor
del på att fängelse endast ska utdömas om synnerliga (gäller 15–17 åringar) eller
särskilda (gäller 18–20 åringar) skäl föreligger. År 2000 var cirka 60 procent av de
714 personer som lagfördes för rån i 15–20 årsåldern och fyra procent var kvinnor.
Bland de 83 personer som lagfördes för grovt rån var 35 procent i 15–20 årsåldern
och en (1) procent kvinnor.

Utdömande av fängelsestraff för rån av ”normalgraden” har minskat under den
senaste 25-årsperioden medan tendensen har varit den motsatta när det gäller grovt
rån. Av de personer som år 2000 dömdes för grovt rån dömdes drygt 80 procent till
fängelse och ytterligare drygt tio procent till sluten ungdomsvård. Bland dem som
dömdes för rån av ”normalgraden” dömdes cirka hälften till fängelse, knappt tio
procent till sluten ungdomsvård, 25 procent till överlämnande för vård inom social-
tjänsten och tio procent till skyddstillsyn.
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Figur 5. Antal personer lagförda för rån/grovt rån, åren 1975–2000.
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Offer
I 60–70 procent av bank- och postrånen, 30–40 procent av butiksrånen och i om-
kring fem procent av personrånen förekommer skjutvapen. Även andra typer av
vapen, främst kniv, förekommer i många fall. Det är dock mycket sällsynt att
vapen används och mycket ovanligt att rånoffret blir fysiskt skadad. Endast i un-
dantagsfall blir offret allvarligt fysiskt skadad.

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av rånbrott konstaterades i en BRÅ-
rapport från 1992 att det genomsnittliga bytet år 1990 understeg 100 000 kronor
vid fullbordade bank- och postrån (BRÅ-PM, 1992). År 2000 var det genomsnitt-
liga bytet strax över 100 000 kronor enligt uppgifter från Posten och Svenska Bank-
föreningen. Vad gäller butiksrån konstateras i Handelsanställdas förbunds under-
sökning (Hedenmo, 1999) att rånarna ofta ”nöjer sig med småsummor”, att bytet
vid rån av jourbutiker ofta inte blir mer än några hundralappar och att rånarna
förefaller att råna ”de butiker som är enklast att råna snarare än de butiker där
bytet är störst”. Också när det gäller personrån är det ekonomiska värdet av det
stulna oftast relativt blygsamt. I en undersökning bland ungdomar som blivit rå-
nade i Stockholm och Malmö (Andersson, 2000) uppgav rånoffren att de i genom-
snitt blivit av med föremål för omkring 1 000 kronor. Till stor del rörde det sig om
mobiltelefoner.

Utan att förringa betydelsen av de ekonomiska värdena eller allvaret i de fall
rånoffer kommer till fysisk skada, torde de psykiska konsekvenserna av att bli
rånad kanske vara de mest vanliga och kännbara konsekvenserna för offren. I en
undersökning bland rånoffer i Västra Götaland beskriver exempelvis Lindgren (2000)
de känslomässiga konsekvenserna som de flesta rånoffer upplevde som det värsta
med att ha blivit rånade. I Handelsanställdas förbunds undersökning från samma
år (Hedenmo, 1999) uppgavs att nästan hälften av kassörskorna i detaljhandeln
kände oro och rädsla för rån och våld. I BRÅ:s undersökning bland ungdomar
uppgav omkring 15 procent av de cirka 400 ungdomar som blivit rånade att de fått
lindriga fysiska skador och mindre än fem procent att de uppsökt läkare för sina
fysiska skador. Samtidigt uppgav cirka hälften av de rånade ungdomarna att de
kände sig kränkta, cirka 80 procent att de kände hat och hämndkänslor mot föröva-
rna, cirka 20 procent att de ofta tänkte på vad de blivit utsatta för mer än en månad
efteråt och cirka 20 procent att de även efter en månad undvek vissa platser, män-
niskor och även att vara ute ensamma.

Inom såväl bank- och postväsendet som inom handeln och taxinäringen finns
numera en ökad vaksamhet på denna typ av konsekvenser för rånoffer och även en
viss beredskap för krishantering. Några utvärderingar av dessa verksamheter finns
dock inte att tillgå. När det gäller personrån är det i mycket hög utsträckning
ungdomar som drabbas. År 1999 startades i Stockholm ett särskilt stödcentrum för
ungdomar som utsatts för rån, ett samarbete främst mellan socialtjänsten och poli-
sen men där även andra aktörer involverats (Hellströmer och Westlin, 2001). Från
centrumets sida tar man inom 48 timmar kontakt med de ungdomar som anmält
att de blivit rånade och erbjuder hjälp i form av stödsamtal till såväl offret som
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familjen, medling, stöd i den rättsliga processen (av frivilliga juridikstuderande)
m.m. Man erbjuder också telefonrådgivning och bedriver upplysningsverksamhet i
form av föreläsningar etc. Under verksamhetens första 15 månader genomfördes
cirka 600 stödsamtal med unga brottsoffer (vid personliga besök). Verksamheten
ligger väl i linje med de förslag till ett stärkt stöd till brottsoffer som redovisas i
SOU 1998:40, där vikten av ett ökat samarbete mellan polis och lokala brottsoffer-
stödjande organisationer poängteras liksom vikten av att erbjuda hjälp från stöd-
personer, målsägarbiträden m.m.

Förebyggande åtgärder
Antalet polisanmälda bank- och postrån minskade i mitten på 1990-talet (dock
med en viss ökning år 2000) och har sedan dess legat relativt stabilt på en något
lägre nivå än tidigare under den senaste 25-årsperioden. Samtidigt som ökningen
under början av 1990-talet till viss del kan tillskrivas några brottsfrekventa rånar-
ligor – och den efterföljande minskningen en inkapaciteringseffekt4 då dessa greps
– har sannolikt även ett ökat engagemang i förebyggande insatser satt sina spår.
Finansinspektionens, den bankgemensamma säkerhetskommitténs och postens ar-
bete med att öka det generella säkerhetstänkandet, utfärda anvisningar och rekom-
mendationer om praktiska säkerhetsåtgärder samt utbildningar i säkerhetsfrågor,
har sannolikt haft en bidragande betydelse för en gynnsam utveckling. Samtidigt
har också antalet bank- och postkontor minskat, en förändring som oavsett sitt
huvudsakliga syfte även kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. Till viss del
kan man dock anta att den ökning av värdetransportrån och bankboxsprängningar
som skett de senaste åren, beror på att det blivit svårare att råna banker och post-
kontor. Fortsatta ansträngningar för att förebygga denna typ av brott är under alla
omständigheter angelägna.

Ett motsvarande arbete har sedan slutet på 1980-talet också bedrivits för att
begränsa butiksrånen, bland annat av en branschövergripande butiksgrupp som
verkat inom ramen för en branschövergripande samverkansgrupp mot brott. Om
den kraftiga ökningen av butiksrån sedan mitten av 1990-talet skulle ha varit ännu
tydligare utan detta arbete kan vara osagt men rimligt. Butiksrån är i hög utsträck-
ning ett ungdomsbrott, följer utvecklingen av personrån, är som personrån vanligt-
vis förknippade med en blygsam förtjänst och torde därmed vanligtvis inte vara
något alternativ till bank- och postrån. De faktorer som man i Handelsanställdas
förbunds undersökning (Hedenmo, 1999) pekar på som rimliga förklaringar till
den ökning som skett (bland annat ökade öppettider och ett ökat ensamarbete)
förefaller rimliga men kan samtidigt vara svåra att övervinna med brottsförebyg-

4 Med inkapaciteringseffekt menas den effekt på brottsligheten som härrör från att den fängelsedömda
vanligtvis inte begår brott när han eller hon sitter i fängelse.
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gande argument. Samtidigt anges dock en lång rad olika brottsförebyggande insat-
ser, från kontanthantering över säkerhetsutbildning till yrkesinspektionens
inspektionsansvar, insatser som sannolikt till viss del kan bidra till att vända eller
begränsa den oroande utvecklingen under de senaste fem till sex åren.

Även inom taxinäringen arbetar man på att begränsa risken för rån mot taxi-
förarna. Mindre penninghantering och utbildning i konflikthantering är några cen-
trala inslag i detta arbete. Ett önskemål om rätt att montera kameror i taxibilarna
har ännu inte tillgodosetts. Ett ökat skalskydd i form av ”burar” för förarna anses
däremot inte som en framkomlig väg.

Intensifierade och riktade polisinsatser i samarbete med andra lokala aktörer
har i vissa fall (exempelvis i Sollentuna) varit en framgångsrik metod för att be-
gränsa de ungdomsrån som står för en stor del av den ökning av personrån som
utvecklats sedan mitten av 1990-talet. Samtidigt som såväl personrånen som
butiksrånen är ungdomsbrott, som ökat under senare delen av 1990-talet, finns det
skäl att påpeka att ungdomsbrottsligheten som helhet inte har ökat. En reflektion
som leder till tanken om ”modesvängningar” i valet av brottstyp, och därmed
vidare till behovet av bredare och mera generella insatser för att söka begränsa
ungdomsbrottsligheten som helhet.
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Sammanfattning
Cykelstöld är ett brott som har en hög dold brottslighet. Omkring hälften av samt-
liga cykelstölder antas rapporteras till polisen. År 2000 anmäldes 84 658 cykel-
stölder. Under de tre senaste åren minskade antalet anmälda cykelstölder tydligt.
Cykelstölderna är koncentrerade till län som Gotland, Västmanland och Östergöt-
land.

Endast två procent av samtliga cykelstölder klaras upp. Det innebär att det är
svårt att med säkerhet säga något om gärningsmännen. Majoriteten av de miss-
tänkta som återfinns i statistiken är emellertid unga män. I ett internationellt per-
spektiv ligger Sverige, tillsammans med Holland, Danmark och Japan, på den
högsta nivån vad gäller andelen utsatta för cykelstöld.

Med cykelstöld avses brott enligt 8 kap. brottsbalken. Cykelstöld är ett till-
greppsbrott och redovisas i statistiken över anmälda brott som en egen brotts-
kategori.

Dold brottslighet
Den dolda brottsligheten för cykelstölder är förhållandevis stor och föränderlig
över tid beroende på försäkringsvillkor, vilket påverkar anmälningsbenägenheten.
Anmälningsbenägenheten är låg vad gäller tillgrepp av mindre kostsamma objekt
som till exempel cyklar. Den dolda brottsligheten är sannolikt större för stölder vad
gäller äldre cyklar som försäkringsbolagen 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). I Skottland och Schweiz är anmälnings-
benägenheten hög (78 respektive 74%). Lägst anmälningsbenägenhet har Portugal
och Frankrike (32 respektive 35%) (van Kesteren m.fl., 2000). Annan forskning
visar att bland ungdomar som under de senaste 12 månaderna utsatts för cykel-
stöld, uppger 49 procent att de anmält den senaste stölden. Några större skillnader
mellan könen har inte påvisats (Ring, 1998).
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Uppgifter från Sveriges försäkringsförbund visar att det anmäldes 43 275 cykel-
stölder till försäkringsbolagen år 2000. Försäkringsbolagens kostnad för detta lig-
ger på omkring 128 miljoner kronor (1999). Sedan år 1996 har de cykelstölder som
anmälts till försäkringsbolagen minskat något. Vid en jämförelse mellan antalet
anmälda cykelstölder år 2000 och de stölder som rapporterats till försäkringsbola-
gen, framgår att det är omkring 49 procent eller 41 383 stölder 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).

Slutsatsen är att lite drygt hälften av de cykelstölder som begås rapporteras till
polisen, mörkertalet är således förhållandevis stort.

Brottsutveckling
Under år 2000 polisanmäldes 84 658 cykelstölder. Det innebär omkring 7 procent
av hela rikets anmälda brottslighet och 12 procent av den totala anmälda stöld-
brottsligheten. Jämfört med år 1999 minskade antalet anmälda cykelstölder med
12 procent. Det motsvarar en minskning med omkring 11 000 anmälda brott. Cykel-
stölder är en av de brottstyper som minskat kraftigast under de senaste åren.

Generellt kan utvecklingen över polisanmälda cykelstölder under åren 1975–
2000 delas in i tre faser. I den första fasen mellan åren 1975 och 1987, märks en
med undantag för vissa fluktuationer, relativt jämn utveckling med en något ökande
trend. Lägst antal anmälda cykelstölder var det år 1976 med omkring 70 000,
högst var det år 1984 med omkring 94 000 anmälda cykelstölder. De anmälda
cykelstölderna ökade mellan åren 1979 och 1984 för att därefter fram till år 1986
ligga på en förhållandevis konstant nivå.

I den andra fasen, som är mellan åren 1987 och 1993, ökade antalet anmälda
cykelstölder förhållandevis kraftigt. Ökningen var från omkring 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 mellan åren 1993 och 2000 minskade antalet anmälda
cykelstölder tydligt. Den genomsnittliga minskningen per år var cirka 6 000 cykel-
stölder. Under de tre senaste åren (1998–2000) minskade antalet anmälda cykelstölder
tydligt, den genomsnittliga minskningen var cirka 11 000 brott. Vad denna minskning
beror på är svårt att ge ett entydigt svar på. En trolig förklaring är emellertid att det
finns en minskad anmälningsbenägenhet. En annan är att folk i allmänhet är mer
rädda om sina cyklar och i större utsträckning låser in dem och skaffar bättre lås.

Statistik från Cykel- och sporthandlarnas riksförbund visar att försäljningen av
antalet cyklar till den svenska marknaden under åren 1980–2000 låg på en förhål-
landevis konstant hög nivå. År 2000 såldes omkring 480 000 cyklar, vilket innebär
en ökning i försäljningen med 35 000 cyklar sedan år 1996. Flest antal cyklar
såldes i början av 1980-talet, med den högsta noteringen år 1981 då försäljningen
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var 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 hänfö-
ras till försäljningen av mountainbikes.

Det finns ett förhållandevis starkt samband mellan antalet sålda cyklar och
antalet anmälda cykelstölder under tidsperioden 1983–1992 (Ring, 1994). Ring
hävdar att försäljningen av mountainbikes under perioden 1989–1990 kan vara en
bidragande faktor till att antalet anmälda cykelstölder ökade under slutet av 1980-
talet och början av 1990-talet.

Cykelstölder 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.

Regional fördelning
En viss regional skillnad vad gäller cykelstölderna kan påvisas. Flest anmälda
cykelstölder per 100 000 invånare begicks i Gotlands län, 1 858. Västmanlands,
Östergötlands, 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
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Figur 1. Antal anmälda cykelstölder, åren 1975–2000.



144

Brottsutvecklingen i Sverige 1998–2000

Län Anmälda brott Förändring jämfört med
Antal Per 100 000 år 1999 i procent

invånare

1. Gotlands (6)   1 066 1 858   -1
2. Västmanland (2)   4 086 1 591   -7
3. Östergötlands (8)   5 550 1 349 -19
4. Skåne (3) 15 081 1 339   -8
5. Uppsala (10)   3 924 1 338 -15
6. Örebro (4)   3 566 1 303 -19
7. Kronobergs (16)   2 053 1 161 -10
8. Kalmar (15)   2 726 1 155   -9
9. Hallands (12)   3 074 1 121 -12
10. Södermanlands (7)   2 799 1 094 -10
11. Gävleborgs (14)   2 886 1 031 -10
12. Västerbottens (21)   2 642 1 031   -4
13. Dalarnas (9)   2 744    982   -9
14. Värmlands (13)   2 533    918   -9
15. Jönköpings (18)   2 662    813   -4
16. Norrbottens (20)   2 008    781   -3
17. Västra Götaland (5) 10 913    732 -14
18. Blekinge (17)   1 092    726 -23
19. Stockholms (1) 11 045    609 -15
20. Jämtlands (19)     767    589 -15
21. Västernorrlands (11)   1 441    581 -13

Hela landet 84 658    954 -12

Notera. Siffrorna i parentes anger länens rangordning då samtliga anmälda brott jämförs.

cykelstölder per 100 000 invånare beror med stor sannolikhet på att det under
sommaren finns många semesterfirare där. Det innebär fler tillgängliga stöldobjekt
och fler potentiella gärningsmän. Det beror även i hög utsträckning på att samtliga
anmälda brott relateras till en förhållandevis liten bofast befolkning. Kombinatio-
nen av många brottstillfällen och befolkningsmängden, förklarar med stor sanno-
likhet att Gotlands län har den högsta relativa brottsnivån. I absoluta tal är cykel-
tillgreppen i Gotlands län emellertid näst lägst i landet, med bara Jämtlands län
som är lägre. I samtliga län minskade antalet anmälda cykelstölder mellan åren
1999 och 2000. I Blekinge, Östergötlands och Örebro län är minskningarna pro-
centuellt kraftigast sedan år 1999.

Tillgängligheten på cyklar har synnerligen stor betydelse för nivån på cykel-
stölder. Dessutom är tillgängligheten den indikator som starkast förutsäger cykel-
stöld. Det finns ett omvänt samband mellan cykelstölder och utsatthet för andra
typer av fordonsbrott. I länder med en hög andel cykelstölder är andelen biltillgrepp
låg och omvänt (Mayhew, 1991). 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).

Tabell 1.
Antal polisanmälda cykelstölder länsvis i absoluta tal och per 100 000 invånare
(medelbefolkningen) samt förändring (i procent), år 2000 jämfört med år 1999.
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I län där antalet cykelstölder är högt är också ofta antalet semesterfirare högt. I
län där det finns stora universitet, som till exempel Uppsala län, är brottsnivån
också förhållandevis hög. Det är troligt att det finns en ökad tillgång till 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 Örebro kommun. Det stödjer hypo-
tesen att cykelstölder är vanligare i universitetskommuner, jämfört med i andra
kommuner. Med stor sannolikhet beror det på antalet brottstillfällen och att de
anmälda brotten relateras till en förhållandevis liten bofast befolkning.

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,
har en något högre nivå av cykelstölder än ungdomar som går i innerstadsskolor
(Ring 1994). Cykelstölderna är dock starkt koncentrerade till Stockholms stads-
kärna, och mindre koncentrerade till förorterna och de är vanligare i flerfamiljshus-
områden än i villaområden (Poom, 1994).

Cykelstölder

1 390 - 1 860
1 050 - 1 390

710 - 1 050
580 - 710

Figur 2. Antal polisanmälda cykelstölder per 100 000
invånare länsvis, år 2000.
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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 2000 klarade polisen upp 1 354 cykelstölder, vilket endast är två procent av
samtliga anmälda cykelstölder.

Mellan åren 1975 och 2000 låg uppklaringsprocenten på en konstant låg nivå
mellan en och tre procent. Varför den ligger så pass lågt beror på att cykelstölder är
ett brott som har en förhållandevis låg prioritet och som dessutom är ett brott där
gärningsmannen ofta helt saknar relation till brottsoffren (BRÅ, 2001).

Misstänkta
Man bör vara försiktig i sina slutsatser om gärningsmännen med tanke på att
uppklaringsprocenten endast är två procent. Det är ju endast en liten andel av alla
dem som faktiskt begår brotten som kommer med i statistiken. Troligen ger statis-
tiken en skev bild av brottslingarna.

År 2000 misstänktes 828 personer för cykelstöld, av vilka majoriteten var män
och 9 procent eller 72 personer var kvinnor. Flertalet av dem som misstänktes för
cykelstöld år 2000 var 15–20 år. Av samtliga misstänkta var 25 procent mellan 15
och 20 år och 11 procent mellan 21 och 24 år. En förhållandevis stor andel av de
misstänkta var mellan 30 och 39 år (28 %). Resultaten tyder på att cykelstölder är
ett utpräglat ungdomsbrott, vilket också konstaterats tidigare (Ahlberg, 1996).

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet och Brottsförebyggande
rådet genomförde vid tre tillfällen åren 1995, 1997 och 1999 en rikstäckande skol-
undersökning bland elever i årskurs nio. Omkring 5 000 elever deltog vid respek-
tive mätning. Mellan 18 och 20 procent av pojkarna och omkring 7 procent av
flickorna uppgav att de under de senaste 12 månaderna stulit en cykel. Inga större
skillnader över tid kunde påvisas (BRÅ, 2000a).

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. De professio-
nella tjuvarna och missbrukarna anses vara ansvariga för den större delen av cykel-
stölderna. En annan grupp är de som stjäl en cykel för att ha kul eller för en
tillfällig cykeltur. Denna grupp anses svara endast för en liten andel av cykel-
stölderna. Den tredje gruppen är de som stjäl cyklar för personligt bruk. Det finns
således inslag av både tillfällesbrottslighet och verksamhet i mer organiserade for-
mer vad gäller cykelstölder.

Det finns en viss skillnad mellan yngre och äldre vad gäller syftet med att begå
en cykelstöld. Yngre stjäl oftare än äldre cyklar för att ha kul eller för en tillfällig
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cykeltur. Äldre däremot stjäl i större utsträckning 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 ta delar av.

Offer
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen omfattande offerundersökningar,
där de tillfrågade får uppge om de utsatts för stöld eller skadegörelse av cykel,
moped eller MC, någon separat indelning av utsattheten för cykelstölder 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 de tidigare nämnda skolundersökningarna uppgav omkring 20 procent av poj-
karna och omkring 15 procent av flickorna att de blivit bestulna på en cykel. Det
kan inte påvisas några skillnader över tid (BRÅ, 2000a). År 1996 genomförde BRÅ
i samarbete med SCB en opinionsundersökning bland allmänheten om brottslighet
och brottsförebyggande arbete. Cykelstöld var det brott som människor såg som

Figur 3. Andel som uppger att de utsatts för cykelstöld, år 1999.
Källa: van Kesteren m.fl., 2000.
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det största problemet i det egna bostadsområdet. Det anses vara ett större problem
i stora städer som Stockholm, Göteborg och Malmö (Ahlberg och Håkansson, 1997).

Utifrån en analys av British Crime Survey 1992 påvisades att det är extremt
svårt att dra några slutsatser om vad som karaktäriserar brottsoffren för cykelstöld
(Chenery m.fl., 1996). Däremot har man i en holländsk studie funnit att följande
karaktäriserar dem som utsatts för cykelstöld; de är yngre, studenter och ogifta
(Witterbrood och Nieuwbeerta, 2000). I en engelsk studie fann man att 70 procent
av dem som utsatts för cykelstöld hade blivit bestulna på mountainbikes av högt
värde (Bryan-Brown och Savill, 1997).

I ett internationellt perspektiv framgår av en omfattande brottsofferundersökning
år 2000 att Sverige tillsammans med Holland, hade den högsta andelen personer
som utsatts för cykelstöld (7,2% respektive 7,0%), se figur 3 (van Kesteren m.fl.,
2000). Spanien hade den lägsta andelen (0,4%). Därefter följde Portugal, Nord-
irland och Frankrike. Samtliga länder ligger på 3,2 procent. Liknande undersök-
ningar genomfördes år 1992 och 1996. Mönstret tenderar att vara det samma, det
vill säga de länder som har hög andel personer som uppgett att de blivit utsatta för
cykelstöld år 1999 var även så år 1996.

Internationell forskning visar att de personer som ofta utsätts för cykelstöld kom-
penserar detta genom att själva stjäla cyklar eller köpa stulna cyklar för att ersätta
den stulna cykeln (van Kesteren m.fl., 2000; Bryan-Brown och Savill, 1997). När-
mare 60 procent 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).

Förebyggande åtgärder
I den tidigare nämnda opinionsundersökningen, som genomfördes av BRÅ och SCB,
uppgav 18 procent att cykelstölder var ett stort problem i 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, 2000b).

I Linköpings kommun har projektet ”Aktion mot cykelstölder och koll på hoj”
genomförts med syftet att minska cykelstölderna genom att bland annat bevaka
cykelparkeringar (Rikspolistyrelsen, 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. Enligt Rikspolisstyrel-
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sen minskade antalet cykelstölder med 26 procent under den tid som projektet
varade. Någon vetenskapligt genomförd utvärdering har dock inte gjorts.

I den internationella litteraturen diskuteras vikten av att använda sig av beva-
kade cykelparkeringar. En annan åtgärd är att informera om hur viktigt det är att
använda lås till sina cyklar. 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
Cykelstöld är ett brott som har en hög dold brottslighet. Omkring hälften av samt-
liga cykelstölder antas rapporteras till polisen. År 2000 anmäldes 84 658 cykel-
stölder. Under de tre senaste åren minskade antalet anmälda cykelstölder tydligt.
Cykelstölderna är koncentrerade till län som Gotland, Västmanland och Östergöt-
land.

Endast två procent av samtliga cykelstölder klaras upp. Det innebär att det är
svårt att med säkerhet säga något om gärningsmännen. Majoriteten av de miss-
tänkta som återfinns i statistiken är emellertid unga män. I ett internationellt per-
spektiv ligger Sverige, tillsammans med Holland, Danmark och Japan, på den
högsta nivån vad gäller andelen utsatta för cykelstöld.

Med cykelstöld avses brott enligt 8 kap. brottsbalken. Cykelstöld är ett till-
greppsbrott och redovisas i statistiken över anmälda brott som en egen brotts-
kategori.

Dold brottslighet
Den dolda brottsligheten för cykelstölder är förhållandevis stor och föränderlig
över tid beroende på försäkringsvillkor, vilket påverkar anmälningsbenägenheten.
Anmälningsbenägenheten är låg vad gäller tillgrepp av mindre kostsamma objekt
som till exempel cyklar. Den dolda brottsligheten är sannolikt större för stölder vad
gäller äldre cyklar som försäkringsbolagen 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). I Skottland och Schweiz är anmälnings-
benägenheten hög (78 respektive 74%). Lägst anmälningsbenägenhet har Portugal
och Frankrike (32 respektive 35%) (van Kesteren m.fl., 2000). Annan forskning
visar att bland ungdomar som under de senaste 12 månaderna utsatts för cykel-
stöld, uppger 49 procent att de anmält den senaste stölden. Några större skillnader
mellan könen har inte påvisats (Ring, 1998).
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Uppgifter från Sveriges försäkringsförbund visar att det anmäldes 43 275 cykel-
stölder till försäkringsbolagen år 2000. Försäkringsbolagens kostnad för detta lig-
ger på omkring 128 miljoner kronor (1999). Sedan år 1996 har de cykelstölder som
anmälts till försäkringsbolagen minskat något. Vid en jämförelse mellan antalet
anmälda cykelstölder år 2000 och de stölder som rapporterats till försäkringsbola-
gen, framgår att det är omkring 49 procent eller 41 383 stölder 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).

Slutsatsen är att lite drygt hälften av de cykelstölder som begås rapporteras till
polisen, mörkertalet är således förhållandevis stort.

Brottsutveckling
Under år 2000 polisanmäldes 84 658 cykelstölder. Det innebär omkring 7 procent
av hela rikets anmälda brottslighet och 12 procent av den totala anmälda stöld-
brottsligheten. Jämfört med år 1999 minskade antalet anmälda cykelstölder med
12 procent. Det motsvarar en minskning med omkring 11 000 anmälda brott. Cykel-
stölder är en av de brottstyper som minskat kraftigast under de senaste åren.

Generellt kan utvecklingen över polisanmälda cykelstölder under åren 1975–
2000 delas in i tre faser. I den första fasen mellan åren 1975 och 1987, märks en
med undantag för vissa fluktuationer, relativt jämn utveckling med en något ökande
trend. Lägst antal anmälda cykelstölder var det år 1976 med omkring 70 000,
högst var det år 1984 med omkring 94 000 anmälda cykelstölder. De anmälda
cykelstölderna ökade mellan åren 1979 och 1984 för att därefter fram till år 1986
ligga på en förhållandevis konstant nivå.

I den andra fasen, som är mellan åren 1987 och 1993, ökade antalet anmälda
cykelstölder förhållandevis kraftigt. Ökningen var från omkring 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 mellan åren 1993 och 2000 minskade antalet anmälda
cykelstölder tydligt. Den genomsnittliga minskningen per år var cirka 6 000 cykel-
stölder. Under de tre senaste åren (1998–2000) minskade antalet anmälda cykelstölder
tydligt, den genomsnittliga minskningen var cirka 11 000 brott. Vad denna minskning
beror på är svårt att ge ett entydigt svar på. En trolig förklaring är emellertid att det
finns en minskad anmälningsbenägenhet. En annan är att folk i allmänhet är mer
rädda om sina cyklar och i större utsträckning låser in dem och skaffar bättre lås.

Statistik från Cykel- och sporthandlarnas riksförbund visar att försäljningen av
antalet cyklar till den svenska marknaden under åren 1980–2000 låg på en förhål-
landevis konstant hög nivå. År 2000 såldes omkring 480 000 cyklar, vilket innebär
en ökning i försäljningen med 35 000 cyklar sedan år 1996. Flest antal cyklar
såldes i början av 1980-talet, med den högsta noteringen år 1981 då försäljningen
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var 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 hänfö-
ras till försäljningen av mountainbikes.

Det finns ett förhållandevis starkt samband mellan antalet sålda cyklar och
antalet anmälda cykelstölder under tidsperioden 1983–1992 (Ring, 1994). Ring
hävdar att försäljningen av mountainbikes under perioden 1989–1990 kan vara en
bidragande faktor till att antalet anmälda cykelstölder ökade under slutet av 1980-
talet och början av 1990-talet.

Cykelstölder 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.

Regional fördelning
En viss regional skillnad vad gäller cykelstölderna kan påvisas. Flest anmälda
cykelstölder per 100 000 invånare begicks i Gotlands län, 1 858. Västmanlands,
Östergötlands, 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
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Figur 1. Antal anmälda cykelstölder, åren 1975–2000.
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Län Anmälda brott Förändring jämfört med
Antal Per 100 000 år 1999 i procent

invånare

1. Gotlands (6)   1 066 1 858   -1
2. Västmanland (2)   4 086 1 591   -7
3. Östergötlands (8)   5 550 1 349 -19
4. Skåne (3) 15 081 1 339   -8
5. Uppsala (10)   3 924 1 338 -15
6. Örebro (4)   3 566 1 303 -19
7. Kronobergs (16)   2 053 1 161 -10
8. Kalmar (15)   2 726 1 155   -9
9. Hallands (12)   3 074 1 121 -12
10. Södermanlands (7)   2 799 1 094 -10
11. Gävleborgs (14)   2 886 1 031 -10
12. Västerbottens (21)   2 642 1 031   -4
13. Dalarnas (9)   2 744    982   -9
14. Värmlands (13)   2 533    918   -9
15. Jönköpings (18)   2 662    813   -4
16. Norrbottens (20)   2 008    781   -3
17. Västra Götaland (5) 10 913    732 -14
18. Blekinge (17)   1 092    726 -23
19. Stockholms (1) 11 045    609 -15
20. Jämtlands (19)     767    589 -15
21. Västernorrlands (11)   1 441    581 -13

Hela landet 84 658    954 -12

Notera. Siffrorna i parentes anger länens rangordning då samtliga anmälda brott jämförs.

cykelstölder per 100 000 invånare beror med stor sannolikhet på att det under
sommaren finns många semesterfirare där. Det innebär fler tillgängliga stöldobjekt
och fler potentiella gärningsmän. Det beror även i hög utsträckning på att samtliga
anmälda brott relateras till en förhållandevis liten bofast befolkning. Kombinatio-
nen av många brottstillfällen och befolkningsmängden, förklarar med stor sanno-
likhet att Gotlands län har den högsta relativa brottsnivån. I absoluta tal är cykel-
tillgreppen i Gotlands län emellertid näst lägst i landet, med bara Jämtlands län
som är lägre. I samtliga län minskade antalet anmälda cykelstölder mellan åren
1999 och 2000. I Blekinge, Östergötlands och Örebro län är minskningarna pro-
centuellt kraftigast sedan år 1999.

Tillgängligheten på cyklar har synnerligen stor betydelse för nivån på cykel-
stölder. Dessutom är tillgängligheten den indikator som starkast förutsäger cykel-
stöld. Det finns ett omvänt samband mellan cykelstölder och utsatthet för andra
typer av fordonsbrott. I länder med en hög andel cykelstölder är andelen biltillgrepp
låg och omvänt (Mayhew, 1991). 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).

Tabell 1.
Antal polisanmälda cykelstölder länsvis i absoluta tal och per 100 000 invånare
(medelbefolkningen) samt förändring (i procent), år 2000 jämfört med år 1999.
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I län där antalet cykelstölder är högt är också ofta antalet semesterfirare högt. I
län där det finns stora universitet, som till exempel Uppsala län, är brottsnivån
också förhållandevis hög. Det är troligt att det finns en ökad tillgång till 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 Örebro kommun. Det stödjer hypo-
tesen att cykelstölder är vanligare i universitetskommuner, jämfört med i andra
kommuner. Med stor sannolikhet beror det på antalet brottstillfällen och att de
anmälda brotten relateras till en förhållandevis liten bofast befolkning.

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,
har en något högre nivå av cykelstölder än ungdomar som går i innerstadsskolor
(Ring 1994). Cykelstölderna är dock starkt koncentrerade till Stockholms stads-
kärna, och mindre koncentrerade till förorterna och de är vanligare i flerfamiljshus-
områden än i villaområden (Poom, 1994).

Cykelstölder

1 390 - 1 860
1 050 - 1 390

710 - 1 050
580 - 710

Figur 2. Antal polisanmälda cykelstölder per 100 000
invånare länsvis, år 2000.
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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 2000 klarade polisen upp 1 354 cykelstölder, vilket endast är två procent av
samtliga anmälda cykelstölder.

Mellan åren 1975 och 2000 låg uppklaringsprocenten på en konstant låg nivå
mellan en och tre procent. Varför den ligger så pass lågt beror på att cykelstölder är
ett brott som har en förhållandevis låg prioritet och som dessutom är ett brott där
gärningsmannen ofta helt saknar relation till brottsoffren (BRÅ, 2001).

Misstänkta
Man bör vara försiktig i sina slutsatser om gärningsmännen med tanke på att
uppklaringsprocenten endast är två procent. Det är ju endast en liten andel av alla
dem som faktiskt begår brotten som kommer med i statistiken. Troligen ger statis-
tiken en skev bild av brottslingarna.

År 2000 misstänktes 828 personer för cykelstöld, av vilka majoriteten var män
och 9 procent eller 72 personer var kvinnor. Flertalet av dem som misstänktes för
cykelstöld år 2000 var 15–20 år. Av samtliga misstänkta var 25 procent mellan 15
och 20 år och 11 procent mellan 21 och 24 år. En förhållandevis stor andel av de
misstänkta var mellan 30 och 39 år (28 %). Resultaten tyder på att cykelstölder är
ett utpräglat ungdomsbrott, vilket också konstaterats tidigare (Ahlberg, 1996).

Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet och Brottsförebyggande
rådet genomförde vid tre tillfällen åren 1995, 1997 och 1999 en rikstäckande skol-
undersökning bland elever i årskurs nio. Omkring 5 000 elever deltog vid respek-
tive mätning. Mellan 18 och 20 procent av pojkarna och omkring 7 procent av
flickorna uppgav att de under de senaste 12 månaderna stulit en cykel. Inga större
skillnader över tid kunde påvisas (BRÅ, 2000a).

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. De professio-
nella tjuvarna och missbrukarna anses vara ansvariga för den större delen av cykel-
stölderna. En annan grupp är de som stjäl en cykel för att ha kul eller för en
tillfällig cykeltur. Denna grupp anses svara endast för en liten andel av cykel-
stölderna. Den tredje gruppen är de som stjäl cyklar för personligt bruk. Det finns
således inslag av både tillfällesbrottslighet och verksamhet i mer organiserade for-
mer vad gäller cykelstölder.

Det finns en viss skillnad mellan yngre och äldre vad gäller syftet med att begå
en cykelstöld. Yngre stjäl oftare än äldre cyklar för att ha kul eller för en tillfällig
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cykeltur. Äldre däremot stjäl i större utsträckning 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 ta delar av.

Offer
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen omfattande offerundersökningar,
där de tillfrågade får uppge om de utsatts för stöld eller skadegörelse av cykel,
moped eller MC, någon separat indelning av utsattheten för cykelstölder 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 de tidigare nämnda skolundersökningarna uppgav omkring 20 procent av poj-
karna och omkring 15 procent av flickorna att de blivit bestulna på en cykel. Det
kan inte påvisas några skillnader över tid (BRÅ, 2000a). År 1996 genomförde BRÅ
i samarbete med SCB en opinionsundersökning bland allmänheten om brottslighet
och brottsförebyggande arbete. Cykelstöld var det brott som människor såg som

Figur 3. Andel som uppger att de utsatts för cykelstöld, år 1999.
Källa: van Kesteren m.fl., 2000.
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det största problemet i det egna bostadsområdet. Det anses vara ett större problem
i stora städer som Stockholm, Göteborg och Malmö (Ahlberg och Håkansson, 1997).

Utifrån en analys av British Crime Survey 1992 påvisades att det är extremt
svårt att dra några slutsatser om vad som karaktäriserar brottsoffren för cykelstöld
(Chenery m.fl., 1996). Däremot har man i en holländsk studie funnit att följande
karaktäriserar dem som utsatts för cykelstöld; de är yngre, studenter och ogifta
(Witterbrood och Nieuwbeerta, 2000). I en engelsk studie fann man att 70 procent
av dem som utsatts för cykelstöld hade blivit bestulna på mountainbikes av högt
värde (Bryan-Brown och Savill, 1997).

I ett internationellt perspektiv framgår av en omfattande brottsofferundersökning
år 2000 att Sverige tillsammans med Holland, hade den högsta andelen personer
som utsatts för cykelstöld (7,2% respektive 7,0%), se figur 3 (van Kesteren m.fl.,
2000). Spanien hade den lägsta andelen (0,4%). Därefter följde Portugal, Nord-
irland och Frankrike. Samtliga länder ligger på 3,2 procent. Liknande undersök-
ningar genomfördes år 1992 och 1996. Mönstret tenderar att vara det samma, det
vill säga de länder som har hög andel personer som uppgett att de blivit utsatta för
cykelstöld år 1999 var även så år 1996.

Internationell forskning visar att de personer som ofta utsätts för cykelstöld kom-
penserar detta genom att själva stjäla cyklar eller köpa stulna cyklar för att ersätta
den stulna cykeln (van Kesteren m.fl., 2000; Bryan-Brown och Savill, 1997). När-
mare 60 procent 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).

Förebyggande åtgärder
I den tidigare nämnda opinionsundersökningen, som genomfördes av BRÅ och SCB,
uppgav 18 procent att cykelstölder var ett stort problem i 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, 2000b).

I Linköpings kommun har projektet ”Aktion mot cykelstölder och koll på hoj”
genomförts med syftet att minska cykelstölderna genom att bland annat bevaka
cykelparkeringar (Rikspolistyrelsen, 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. Enligt Rikspolisstyrel-
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sen minskade antalet cykelstölder med 26 procent under den tid som projektet
varade. Någon vetenskapligt genomförd utvärdering har dock inte gjorts.

I den internationella litteraturen diskuteras vikten av att använda sig av beva-
kade cykelparkeringar. En annan åtgärd är att informera om hur viktigt det är att
använda lås till sina cyklar. 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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Skadegörelse
AVVVVV BOOOOO ULRIKSSONLRIKSSONLRIKSSONLRIKSSONLRIKSSON

Sammanfattning
Antalet anmälda skadegörelsebrott år 2000 var drygt det dubbla jämfört med år
1975. Skadegörelsebrottsligheten är inte lika storstadskoncentrerad som flertalet
andra brottstyper. Hälften av dem som misstänktes för skadegörelse var 24 år eller
yngre. Av den anmälda skadegörelsebrottsligheten utgör klotter 20 procent. Den
vanligaste påföljden vid skadegörelse är böter, antingen i form av strafföreläg-
gande eller genom dom.

Inledning
Med skadegörelse avses brott enligt 12 kap. brottsbalken. Brottsrubriceringarna är
skadegörelse, åverkan, grov skadegörelse och tagande av olovlig väg (det sist-
nämnda brottet kommenteras inte vidare här). Det vanligaste brottet skadegörelse
definieras i 12 kap. 1 § brottsbalken: ”Den som förstör eller skadar egendom, fast
eller lös, till men för annans rätt därtill …”. Om skadegörelsen är att anse som
ringa, benämns brottet i 2 § som åverkan. Grov skadegörelse definieras i 3 §: ”Vid
bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om av gärningen kom-
mit synnerlig fara för någons liv eller hälsa eller skadan drabbat sak av stor kultu-
rell eller ekonomisk betydelse eller om skadan eljest är synnerligen kännbar.”

Dold brottslighet
Det faktiska antalet skadegörelsebrott är betydligt fler än vad anmälningsstatistiken
visar. Att den dolda brottsligheten är stor hänger bland annat samman med svårig-
heterna att klarlägga vem som är gärningsman. Målsäganden anser det därför ofta
meningslöst att göra en anmälan. Det är svårt att bedöma hur stor den dolda
brottsligheten är. Vad som kan sägas är att den dolda brottsligheten är

• mindre för skador av stort än litet ekonomiskt värde,
• mindre för skador som täcks av försäkring och där kostnaden för skadan översti-
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ger självrisken än för skador som inte täcks av försäkring eller där kostnaden för
skadan understiger självrisken,

• mindre för skador som riktas mot privatpersoner eller små företag än för skador
som gäller statens, kommuners, landstings och stora företags egendom.

I ett längre perspektiv (från 1950-talet och framåt) har anmälningsbenägenheten
för skadegörelsebrott troligen minskat i takt med den ökade välfärden. Om ett
brott upplevs som en bagatell på grund av dess relativa kostnad, talar det för att
ingen anmälan görs.

Under senare tid har emellertid de sammanlagda kostnaderna för den allt mer
omfattande skadegörelsen uppmärksammats. Det är möjligt att toleransen mot
skadegörelsebrott därför minskade under 1990-talet. I ett kortare tidsperspektiv
skulle det i så fall tala för att anmälningsbenägenheten ökade för sådana brott.

Brottsstruktur
I statistiken över anmälda brott redovisas inte skadegörelsebrotten efter
brottsrubriceringarna. De delas i stället in i olika underkategorier med avseende på
föremålet för skadegörelsen, dess offer eller sättet brottet utförts på, se figur 1.

Skadegörelse på motorfordon 
(inte genom brand)

34%

Skadegörelse genom brand 
(även på motorfordon)

4%

Klotter
20%

Skadegörelse mot stat, kommun, 
landsting (inte klotter)

11%

Annan skadegörelse (inte klotter)
31%

Figur 1. Andel polisanmälda skadegörelsebrott efter typ, år 2000.
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Skadegörelse på motorfordon

Skadegörelse på motorfordon innebär oftast krossade strålkastare, tillbucklade tak
och dörrar eller sönderskurna däck. Enligt reglerna för den officiella rättsstatis-
tiken ska emellertid inte skadegörelsebrott, som hänger samman med tillgrepp el-
ler tillgreppsförsök, tas upp i den statistiska redovisningen.

Skadegörelse genom brand

Bränder som anmäls som skadegörelse är anlagda bränder där egendom förstörts
eller riskerats utan att människor blivit utsatta för skada eller risk för skada. Här
återfinns många fall av barns och ungdomars lek med eld. För att händelsen ska
rubriceras som skadegörelsebrott förutsätts att det funnits en avsikt att sätta eld på
något för att förstöra det. Karaktäristiskt för de här bränderna är bland annat att
flera av dem som anmälts inte visar sig vara brott.

Skadegörelse mot stat, kommun och landsting

Här innefattas skadegörelse mot skolor, sjukhus, barnstugor och liknande men inte
mot till exempel statliga eller kommunala bolag. Vanligast är att det offentliga
bara anmäler lindrigare skadegörelse på dess egendom i de fall det finns någon
misstänkt person.

Klotter

Från och med år 1996 är det möjligt att urskilja klotter i statistiken över anmälda
brott. Här avses allt klotter, oavsett om det rör sig om privat egendom eller sådan
som hör till stat, kommun och landsting.

Annan skadegörelse

Här innefattas de flesta former av skadegörelse riktad mot privatpersoners egen-
dom, statliga och kommunala bolag samt butiker, nöjesställen m.fl. Däremot inte
mot motorfordon och inte heller klotter eller skadegörelse genom brand eftersom
de redovisas för sig.

Enligt reglerna för antalsräkningen till statistikredovisningen ska skadegörelse,
som riktas mot samma plats men vid flera tillfällen, räknas som ett brott vid varje
tillfälle. Det räknas dock som ett brott om flera föremål skadats vid samma tillfälle
och detta gäller även om föremålen tillhör olika ägare. Vid skadegörelse mot for-
don räknas dock ett brott för varje utsatt fordon.
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Brottsutveckling
År 2000 anmäldes 123 560 skadegörelsebrott. Det är en ökning med nära tio pro-
cent jämfört med år 1999, då antalet anmälda skadegörelsebrott i stället minskade
med drygt sex procent jämfört med år 1998. För denna ned- och uppgång svarar till
stor del det polisanmälda klottret i Stockholmsregionen. En av orsakerna är den att
man inom Stockholms lokaltrafik låg efter med sina polisanmälningar. Tusentals
klotterbrott som begicks år 1999 anmäldes först år 2000 (Zielonka, 2001).

Under hela perioden 1975–2000 ökade skadegörelsebrotten med drygt 125 pro-
cent. År 1975 anmäldes nära 55 000 sådana brott. Under treårsperioden 1978–
1980 var ökningen tillfälligt svag, med i genomsnitt 1 100 fler anmälda brott per
år. Därefter följde ett decennium där den anmälda skadegörelsebrottsligheten ökade
med i genomsnitt 3 800 fler brott per år fram till och med år 1989. År 1990 ökade
den anmälda skadegörelsen med ytterligare 4 000 brott jämfört med föregående år
och uppgick till nära 97 000 brott. De tre följande åren 1991–1993 vände utveck-
lingen för den anmälda skadegörelsebrottsligheten; brotten minskade och låg stilla
på en konstant nivå på cirka 94 000 brott. Från och med år 1994, då de anmälda
skadegörelsebrotten för första gången överskred 100 000, ökade återigen de an-
mälda skadegörelsebrotten. År 1997 polisanmäldes drygt 116 000 skadegörelse-
brott.

Under 1980-talet var det främst ökningen av de anmälda skadegörelsebrotten
mot motorfordon som styrde utvecklingen. Till stor del berodde det på det ökade
antalet tillgängliga objekt, det vill säga bilar, men också på att anmälnings-
benägenheten ökade i samband med att det köptes allt fler nya bilar.

Figur 2. Antal polisanmälda skadegörelsebrott, åren 1975–2000.
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Under 1990-talets första hälft var mönstret för skadegörelsebrottslighetens ut-
veckling något annorlunda. Den anmälda skadegörelsen på motorfordon minskade
samtidigt som antalet anmälningar av skadegörelse mot stat, kommun, landsting
och annan skadegörelse ökade. En stor del av ökningen tycks klottret svara för.
När en särskild kod för klotter infördes i polisens rutiner för anmälan år 1996,
inrapporterades nära 16 000 klotterbrott. Detta fick till följd att antalet skadegörelse-
brott, som redovisas mot stat, kommun och landsting samt annan skadegörelse,
minskade med nära 15 000 brott. År 2000 polisanmäldes 24 759 klotterbrott.

Regional fördelning
Skadegörelsebrotten är till viss del koncentrerade till Stockholmsområdet. För öv-
rigt tycks de inte vara speciellt koncentrerade till storstadsområdena Göteborg och
Malmö, jämfört med andra delar av landet.

Skadegörelsebrott

1 560 - 1 980
1 290 - 1 560
1 020 - 1 290

930 - 1 020

Figur 3. Antal polisanmälda skadegörelsebrott per 100 000
invånare länsvis, år 2000.
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Det finns mindre befolkningtstäta regioner som har lika stort antal anmälda
skadegörelsebrott per invånare som Göteborgs- och Malmöregionerna. Västra
Götalands län, som generellt sett är ett av de tre mest brottsfrekventa länen, är inte
särskilt drabbat av skadegörelsebrottslighet. Om det beror på att brottsligheten
faktiskt är lägre där eller på att benägenheten att anmäla skadegörelsebrott är
mindre, är dock oklart.

Uppklaring
År 1998 klarades drygt 14 000 anmälda skadegörelsebrott upp vilket motsvarar
drygt 11 procent av alla anmälda skadegörelsebrott samma år. Drygt en tredjedel
av dessa (5 600) klarades upp genom beslut på brottsanmälan, vilket i princip
innebär att ärendet inte gått vidare till åklagare utan avskrivits med beslut som
definierats som brottsuppklarande. Nära 1 200 av dessa ”avskrivningsbeslut ” var
uppklaranden där det konstaterades att den brottsmisstänkte var yngre än 15 år.
Övriga två tredjedelar av de uppklarade skadegörelsebrotten rörde sig huvudsakli-
gen om misstänkta personer som meddelats strafföreläggande, fått åtalsunderlåtelse
eller för vilka det väckts åtal.

Misstänkta
Sammanlagt blev 6 021 personer misstänkta för skadegörelsebrott år 2000. Barn
under 15 år ingår emellertid inte i den siffran. Sannolikt begås skadegörelsebrotten
till relativt stor del av ungdomar. I de fall man kommer en förövare på spåren är
det vanligare vid skadegörelsebrott än för brottsligheten totalt sett att den miss-
tänkte gärningsmannen är under 15 år – vid cirka 8 procent av de uppklarade
skadegörelsebrotten var den misstänkte under 15 år, att jämföra med cirka 4 pro-
cent för samtliga brott.

När det gäller straffmyndiga var 34 procent av de personer som misstänktes för
skadegörelsebrott i åldern 15–19 år och hälften (51%) i åldern 15 till och med 24
år (år 2000). Den andra hälften var således personer äldre än 24 år. Eftersom en
mycket liten andel av dem som begår brotten upptäcks av polisen, är det emellertid
osäkert hur väl statistiken speglar den faktiska åldersfördelningen.

Äldre och mer brottsbelastade gärningsmän är sannolikt överrepresenterade i
statistiken över misstänkta personer. Yngre – och därmed mindre brottsbelastade
gärningsmän – är inte lika kända av polisen och blir troligen därför inte lika lätt
upptäckta.

Skadegörelsebrotten begås till övervägande del av män. Av de sammanlagt
6 021 personerna som år 2000 misstänktes för skadegörelsebrott var 471 kvinnor
(8 %).
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Lagförda
Statistiken över lagförda personer redovisas efter huvudbrott. Det innebär att om
en lagföring avser flera brott räknas det brott som huvudbrott som har det sträng-
aste straffet i sin straffskala. Bortsett från grov skadegörelse är straffsatserna rela-
tivt lindriga för skadegörelsebrott, vilket gör att dessa brott oftast inte är huvud-
brott.

Skadegörelsebrottens allvarlighetsgrad är alltså inte sådan att det hör till van-
ligheten att brotten leder till fängelsestraff. Den vanligaste påföljden är böter av
något slag. I de 2 798 fallen (år 2000) där skadegörelsen var huvudbrott, ledde sju
till fängelsestraff, i huvudsak avseende strafftider i intervallet 6–12 månader.

Offer
I stort sett vem som helst kan bli offer för skadegörelse. Om inte direkt så indirekt
genom betalningen av skatt eller försäkringspremier. Som nämnts ovan är den
statistiska redovisningen av den anmälda skadegörelsebrottsligheten indelad i under-
kategorier med avseende på dess offer (stat, kommun och landsting), föremålet för
skadegörelsen (motorfordon) eller om den utförts på något specifikt sätt (genom
brand eller klotter). Dessutom tillkommer kategorin Annan skadegörelse (bl.a. ska-
degörelse riktad mot privatpersoners egendom).

Förebyggande åtgärder
Skadegörelsebrotten har helt olika karaktär, till exempel klotter på en husfasad och
åverkan på en bil. Det gör att utgångspunkterna för att förebygga skadegörelse
skiljer sig åt. Endast en del av alla skadegörelsebrott är övervägda och planerade
handlingar. Till denna grupp hör klotter och liknande systematisk skadegörelse.
Delar av klottret utgår från en graffitikultur, som är en ungdomsrörelse som finns
över stora delar av världen. Förövarna kan ägna mycket tid till förberedelser och
till målandet och är ofta noga med att fotodokumentera resultatet.

Ett begränsat antal personer står för en stor del av dessa brott. Det gör att det
kan finnas förutsättningar att påverka dem, genom så kallad social prevention. Det
finns svenska erfarenheter av att försöka förmå förövarna att sluta klottra genom
att till exempel få dem att hjälpa till att sanera klotter (BRÅ, 2000). Försök har
också gjorts med att unga personer som ertappats med att klottra, omedelbart fått
gottgöra skadegörelsen genom en arbetsinsats till den som utsatts, till exempel ett
företag. Att låta alla barn och ungdomar, till exempel i en skola, hjälpa till att
sanera klotter och att över huvud taget hålla rent och snyggt omkring sig, kan
också vara ett sätt att göra dem som klottrar mindre benägna att fortsätta med det.
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Det finns dock inga vetenskapliga belägg för att den här typen av åtgärder är
framgångsrika.

Klotter kan också förebyggas med situationellt inriktade åtgärder. Ett känt ex-
empel är att enbart sälja sprayfärger över disk, vilket minskar utrymmet för stölder
av färg. I vissa sammanhang går det också att använda byggnadsmaterial som det
är svårt att klottra på eller som är lätt att sanera. En vanlig situationell strategi
mot klotter är snabb sanering. Det kan vara viktigt, både för att förövarna ska
nekas den belöning som orört klotter kan uppfattas som och för att undvika att
förstörelsen trappas upp.

Forskning har visat att det finns ett samband mellan skadegörelse och vilket
skick en plats eller ett föremål är i. Skadade miljöer eller föremål som inte åter-
ställs, riskerar dessutom att utsättas för en snabb förstörelseprocess (Skogan, 1990;
Wilson, 1975). Detta kan i sin tur bidra till ytterligare skadegörelse, annan brotts-
lighet och otrygghet. Åtgärder för att se till att ett område, en fastighet eller ett
föremål är välskött och väl omhändertaget, kan således vara ett sätt att förebygga
skadegörelse. Likaså kan arbetet med att återställa sådant som blivit förstört vara
en brottsförebyggande åtgärd i sig. Att göra flera personer delaktiga i arbetet kan
tillföra ytterligare förebyggande dimensioner, till exempel genom att ungdomarna
i ett område engageras.

Det är också möjligt att motverka skadegörelse genom att förändra den fysiska
utformningen av byggnader och anläggningar, så kallade bebyggelseinriktade åt-
gärder (Boverket, 1998). Förutom att bygga på ett sätt som rent fysiskt gör det
svårare att förstöra, kan man bygga eller bygga om på ett sätt som stimulerar den
informella sociala kontrollen. Det kan handla om att öka synligheten eller om att
förtydliga tillhörigheten genom så kallade symboliska markörer, till exempel att
man måste öppna en grind för att komma in på en gård.

I vissa fall kan det vara motiverat med långtgående åtgärder. Förändrad lag-
stiftning gör att kameraövervakning kan komma att användas mer i brottsförebyg-
gande syfte. I Sverige finns det ännu inget exempel på att kameraövervakning satts
in för att förebygga skadegörelse. Från England finns dock sådana erfarenheter.
Bland annat har kameraövervakning med framgång använts för att förebygga ska-
degörelse på bussar (Poyner, 1992).
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AVVVVV HELÉNEELÉNEELÉNEELÉNEELÉNE LÖÖWÖÖWÖÖWÖÖWÖÖW

Sammanfattning
Under perioden 1992–1995 låg antalet polisanmälda brott på drygt 100 anmäl-
ningar per år. Efter år 1995 kan utvecklingen karaktäriseras som explosionsartad.
Antalet anmälningar ökade mycket kraftigt. År 2000 anmäldes 865 brott. Det är
dock relativt ovanligt att brottsanmälningar om hets mot folkgrupp leder till att
någon person kan bindas till brottet. Under senare delen av 1990-talet ledde endast
nio procent av de anmälda brotten till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.
Antalet lagförda personer ökade från i genomsnitt sex personer per år under den
första hälften av 1990-talet till cirka 40 personer per år under den andra hälften.
Den vanligaste handlingen som fälldes som hets mot folkgrupp under 1990-talet
var ”sieg heil”-rop och/eller nazisthälsning. I nästan hälften av fallen (46 procent)
var det sådana handlingar som fälldes, vanligtvis enskilt men ibland i kombination
med andra beteenden. Bärande av symboler var också ett vanligt skäl till att man
fälldes för hets mot folkgrupp, framför allt under den senare delen av 1990-talet.
När vissa symboler fälldes var det ofta sammanhanget de användes i som var
avgörande. I tre fjärdedelar av domarna var det ingen specifik folkgrupp som brot-
tet avsåg. Ofta uttrycktes det i domen som att (den dömda) personen ”uttryckt
missaktning för andra folkgrupper än främst den nordiska” (till exempel genom
bärandet av en nazistsymbol). Drygt hälften av de dömda personerna (det vill säga
115 personer) dömdes enbart för hets mot folkgrupp. Den vanligaste påföljden för
dessa personer var böter (70 procent) medan fängelse utdömdes i 28 procent av
fallen. Andelen personer som dömdes till fängelse för hets mot folkgrupp ökade
under 1990-talet.

Inledning
Med hets mot folkgrupp avses brott mot 16 kap. 8 § brottsbalken.1 Det är en av de
bestämmelser i brottsbalken som har särskilt stor betydelse när det gäller brott med
främlingsfientliga eller rasistiska inslag. Under 1990-talet ökade antalet polisanmälda

1 Det finns även en bestämmelse i tryckfrihetsförordningen (7 kap. 4 §).
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brott rubricerade som hets mot folkgrupp och antalet personer som lagfördes för
detta brott kraftigt. Bestämmelsen om hets mot folkgrupp förbjuder i stort sett samt-
liga yttranden av rasistisk eller likvärdig innebörd, oavsett om yttrandet skett munt-
ligt, i tryckt skrift eller i andra medier. Det krävs inte heller att yttrandet spritts
bland allmänheten, det räcker med att det spritts i en mindre krets människor.2

Hets mot folkgrupp särredovisades inte i statistiken förrän 1990. Här behandlas
därför huvudsakligen utvecklingen under 1990-talet.

Dold brottslighet
Den dolda brottsligheten är sannolikt stor. Det är bland annat näst intill omöjligt
att uppskatta hur mycket material av olika slag som finns i cirkulation som skulle
kunna falla under begreppet hets mot folkgrupp. Dessutom är brottet som sådant
komplicerat rent juridiskt eftersom det rör yttrandefriheten och därmed den
gränsdragningsproblematik som finns. Många texter befinner sig till exempel i en
gråzon, där det kan vara svårt att avgöra om ett yttrande är hets mot folkgrupp
eller ej. Det handlar också ytterst om tolkningar av betydelsen av olika uttalanden
och till exempel när det gäller antisemtiska yttranden finns ett utvecklat kodspråk
som kan vara svårt för rätten att ta ställning till. Tryckfrihetsmål avgörs dessutom
med ett juryförfarande. I Sverige är principen även den att en text inte är olaglig
innan den är fälld – det finns ingen förhandscensur.

Brottsstruktur
Sammanhang

Cirka en fjärdedel av brotten under 1990-talet begicks i ett organiserat samman-
hang, det vill säga i samband med demonstrationer, konserter eller möten, se tabell
1. Drygt hälften av brotten begicks i icke organiserade sammanhang (exempelvis
ute på stan eller på krogen).

Den stora kategorin ”ute på stan” omfattar närmare hälften av de lagförda. Av
dessa begick 16 procent brottet i en park. De flesta inom denna kategori dömdes
för korsbränning. Korsbränning förekom också vid flyktingförläggningar. Det är
alltså inte frågan om var som helst ”ute på stan”, utan brottet begicks i anknytning
till ett mål (en flyktingförläggning) eller en planerad aktivitet (korsbränning). Några
personer begick brottet när de var på väg till en vit maktkonsert. Delvis handlar
det om brott som begicks i samband med en planerad eller organiserad aktivitet
med rasistiska motiv.

2 Ds 1998:35, s 202.
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Sammanhang  Antal  Andel

 Demonstration 26 12%

 Konsert 28 13%

 Möte 2 1%

 Ute på stan 97 46%

 Krog 15 7%

 Övrigt 44 21%

 Totalt 212 100%

Tabell 1.
Sammanhang som brotten begicks i (individerna som enhet).

Andelen personer som begick brotten i ett organiserat sammanhang (det vill
säga i samband med demonstrationer, konserter eller möten) ökade kraftigt under
1990-talet. Från 6 procent under åren 1989–1994 till 30 procent under åren 1995–
1999, se tabell 2.

Fällda handlingar och symboler

Den vanligaste handlingen som individer fälldes för under 1990-talet var att de
ropade ”sieg heil” och/eller gjorde nazisthälsning3 (se tabell 3). I uppemot hälften
av fallen (46 procent) var det ett sådant beteende som bestraffades, vanligtvis en-
skilt (31 procent) men ibland i kombination med andra beteenden (15 procent). Det
var också vanligt att personen i fråga bar ett märke, en jacka, tröja eller armbindel
med en viss typ av symbol på. I 17 procent av fallen var det ett enskilt brott, i 18

3 Benämns heilande i fortsättningen oavsett om personen i fråga enbart hälsat eller ropat eller gjort
bådadera.

Tabell 2.
Personer som begick brott i organiserade respektive icke organiserade sammanhang,
åren 1989–1994 och 1995–1999.

Sammanhang som brottet begicks i  Årtal för brottet

 1989-1994  1995-1999

 Antal  Andel  Antal  Andel

 Organiserat sammanhang 2 6% 54 30%

 Icke organiserat sammanhang 18 56% 94 52%

 Går inte att avgöra 12 38% 32 18%

 Totalt 32 100% 180 100%

  Antal  Andel



178

Brottsutvecklingen i Sverige 1998–2000

procent av fallen var det i kombination med något annat. Av samma storleksord-
ning antalsmässigt är de fall där gärningsmannen ropade skälls- eller slagord (16 pro-
cent som enskild handling och 18 procent i kombination med annat). Så kallad
korsbränning förekom i 11 procent av fallen totalt, i 9 procent var det korsbränning
som enskild handling.

Orsaken till att så kallat heilande döms som hets mot folkgrupp är att hand-
lingen anses symbolisera nazism och därmed rasism och antisemitism. När det
gäller bärande av en symbol (på ett märke, en jacka etc.) bedöms detta som brotts-
ligt i vissa fall på grund av att symbolen i sig kan anses betecknas som just hets mot
folkgrupp, i andra fall på grund av sammanhanget den bärs i. Däremot finns inga
domar mot dem som säljer samma symboler. Flertalet sådana fall som polisan-
mälts har avskrivits på ett tidigt stadium. Det finns dock en särskild problematik
när det gäller symboler och det är att många av dem används i helt andra samman-
hang som inte har något som helst med rasism eller antisemitism att göra. Det finns
därför en komplicerad gränsdragningsproblematik.

En del av polisens strategi mot rasideologiska grupperingar har varit att slå till
mot individer som deltar i demonstrationer, konserter och liknande och som bär
symboler, heilar etc. Det finns vissa skillnader mellan de organiserade och de icke
organiserade sammanhangen beträffande vad man i slutändan fälls för. I de orga-
niserade sammanhangen är det framför allt heilande som fällts (drygt 80 procent
har dömts för detta), medan i de icke organiserade sammanhangen har största
andelen (40 procent) personer fällts för att ha burit en symbol (eller flera) och en
nästan lika stor andel för att ha heilat. I kategorin ”Går inte att avgöra” var det
främst skälls- eller slagord som fälldes (se tabell 4).

Det faktum att förhållandevis få symboler dömts i organiserade sammanhang
har flera förklaringar. Efter Brottbydomarna år 1998 – där ett antal deltagare i en

Tabell 3.
Antal och andel personer som fälldes för heilande, symboler, skälls-
eller slagord och korsbränning, åren 1990–1999.

Fällda symboler m.m.  Fällda personer

Antal Andel

 Heilande 67 31%

 Symbol (-er) 37 17%

 Skälls- eller slagord 35 16%

 Symbol och skälls- eller slagord 22 10%

 Korsbränning 19 9%

 Heilande och skälls- eller slagord 15 7%

 Symbol och heilande 12 6%

 Andra kombinationer 7 3%

 Totalt 214 100%
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vit maktkonsert fälldes för hets mot folkgrupp – utfärdade olika vit maktgruppe-
ringar noggranna instruktioner till deltagare i konserter och demonstrationer om
vilka symboler, slagord, gester eller liknande som fällts. En annan bidragande
faktor är de svårigheter som stundtals uppstår för polisen att i efterhand, till exem-
pel från videoupptagningar, identifiera vem eller vilka som heilat, skrikit slagord
eller burit symboler.

Brottsutveckling
Anmälningar till polisen

Under 1990-talet har det skett en dramatisk ökning av antalet anmälda brott som
rubriceras som hets mot folkgrupp. Ökningen har dock inte varit kontinuerlig, se
figur 1. Under åren 1992–1995 låg antalet anmälningar på drygt 100 per år. Med
största sannolikhet innebär det en tydligt förhöjd nivå gentemot tidigare decennier.
Hur det faktiskt förhöll sig med brottsanmälningarna under 1970- och 1980-talet
är och förblir dock okänt, eftersom brottet särredovisas i statistiken först från och
med år 1990. När det gäller antalet personer som lagförts för hets mot folkgrupp
har det skett en kraftig ökning, varför det finns starka skäl att anta att så även är
fallet med brottsanmälningarna.

Efter år 1995 har utvecklingen varit närmast explosionsartad. Antalet anmäl-
ningar rubricerade som hets mot folkgrupp har ökat mycket kraftigt år från år och
steg till 865 anmälda brott år 2000. Det är mer än 19 gånger så många brott som
år 1990.

Att de anmälda brotten ökar behöver inte enbart innebära att den faktiska brotts-

Fällda symboler m.m.  Organiserat  Icke organiserat  Går inte att avgöra

 Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel

Heilande 34 62% 24 21% 9 20%

Symbol (-er) 6 11% 26 23% 5 11%

Skälls- eller slagord 3 5% 10 9% 20 45%

Symbol och skälls- eller slagord 2 4% 15 13% 5 11%

Korsbränning 0 0% 18 16% 0 0%

Heilande och skälls- eller slagord 2 4% 9 8% 4 9%

Symbol och heilande 8 15% 4 4% 0 0%

Andra kombinationer 0 0% 6 5% 1 2%

Totalt 55 100% 112 100% 44 100%

Tabell 4.
Personer som fälldes för heilande, symboler, skälls- eller slagord och korsbränning
fördelat på olika sammanhang, åren 1990–1999.
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ligheten ökar. Generellt sett är anmälningar en dålig indikator på hur den faktiska
brottsligheten har utvecklats eftersom antalet brottsanmälningar också beror dels
på polisens insatser, dels på allmänhetens villighet att anmäla. När det gäller hets
mot folkgrupp är det också otvivelaktigt så att uppmärksamheten på brott med
rasistiska inslag har ökat under 1990-talet såväl i den offentliga debatten som hos
berörda myndigheter. Det har med största sannolikhet påverkat anmälnings-
benägenheten hos både polis och allmänhet.

Den kraftiga ökningen kan också delvis förklaras med ett mindre antal händelser
som samlade ett stort antal personer, till exempel konserter med vit maktmusik –
exempelvis konserten i Brottby år 1998 som fick mycket stor uppmärksamhet – och
att organisationer som Svenska Kommittén mot Antisemitism tidvis mer systematiskt
anmält rasistiskt och antisemitiskt material. Dessutom har rasistiska och antisemi-
tiska grupper och individer blivit alltmer öppet aktiva under 1990-talet.

Den stora ökningen av brottsanmälningar under senare delen av 1990-talet be-
rodde både på en faktisk ökning av denna typ av brott och på en ökad anmälnings-
benägenhet. Produktionen av rasistiskt och antisemitiskt material ökade till exem-
pel markant under 1990-talet, främst under den senare delen. År 1988 kom exem-
pelvis sex rasistiska eller antisemitiska tidningar ut, medan det kom ut 25 stycken
år 1999. Även utgivningen av klistermärken, flygblad, tygmärken, skrifter och
dylikt ökade. Vit maktmusiken slog igenom som propagandaform på allvar under
perioden och Internet tillkom som ett nytt medium för grupper som hade svårt att
nå ut i ”mainstream-medierna”. Material som kan bedömas som brottsligt – och
som också kan komma att anmälas – ökade således markant.
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Figur 1. Antal polisanmälda brott rubricerade som hets mot folkgrupp, åren 1990–2000.
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Anmälningar till Justitiekanslern

Förutom att anmälningar om hets mot folkgrupp görs till polisen och då avser brottmål,
görs anmälningar till Justitiekanslern (JK) och avser då tryckfrihetsmål. Utvecklingen av
dessa anmälningar liknar utvecklingen av polisanmälningarna, se figur 2. Orsakerna
till denna ökning torde vara desamma som ovan.

Regional fördelning
De regionala skillnaderna vad gäller anmälningar om hets mot folkgrupp är stora.
Under de senaste fem åren låg framför allt Östergötlands, Kalmar, Gotlands, Ble-
kinge, Skåne och Västra Götalands län högt när det gäller antalet anmälda brott i
relation till befolkningen, se figur 3.

Det regionala mönstret stämmer delvis överens med de län där Nationalsocia-
listisk Front (NSF) bedriver verksamhet. NSF är, till skillnad från andra rasideologiska
grupper, en öppen organisation som anordnar demonstrationer, möten, flygblads-
utdelningar och affischkampanjer. Detta gör även andra grupperingar, men de anger
mer sällan vem eller vilka som är ansvariga för materialet, vilket gör det svårare
att göra brottsanmälningar. Under perioden var också Östergötland ett av sätena
för vit maktmusiken, dessutom fanns det bland annat i Kalmar och Östergötlands
län förutom NSF, även flera andra rasideologiska och antisemitiska grupperingar
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Figur 2. Antal anmälningar till Justitiekanslern angående hets mot folkgrupp, åren 1990–2000.
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som bedrev till exempel flygbladsutdelningar, klistermärkeskampanjer och så vi-
dare i området. Det i viss mån sammanfallande regionala mönstret mellan brotts-
anmälningar och olika rasistiska gruppers aktiviteter, indikerar att det finns en
samvariation mellan faktisk och anmäld brottslighet även vad gäller brottet hets
mot folkgrupp.

Ökningen av antalet anmälda brott mellan åren 1999 och 2000 var stora i
storstadslänen (Västra Götalands, Skåne och Stockholms) och även i Kalmar. Det
kan delvis förklaras av de kampanjer som bland annat Nationell Ungdom, Ku
Klux Klan och Svenska Motståndsrörelsen bedrev i dessa områden.

Uppklaring
Det är relativt ovanligt att brottsanmälningar om hets mot folkgrupp leder till att
en person kan bindas till brottet. Under senare delen av 1990-talet ledde endast

Figur 3. Antal polisanmälda brott per län och antal brott per
100 000 invånare, år 2000.
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9 procent av anmälningarna till åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Det
som vanligtvis händer med brottsanmälningar om hets mot folkgrupp är att de
antingen klaras upp med så kallad teknisk uppklaring (besluten ”brott kan ej styr-
kas”, ”gärningen ej brott” etc.) eller att de i princip lämnas utan åtgärd, det vill
säga de förblir ouppklarade till exempel på grund av att spaningsuppslag saknas
eller att det inte finns några spaningsresultat. Sammantaget sker detta med när-
mare tre fjärdedelar av anmälningarna (36 respektive 41 procent). Eftersom brott
som avskrivs genom teknisk uppklaring räknas som uppklarade innebär det att
brottet hets mot folkgrupp i den officiella statistiken ändå framstår som ett brott
med ”normalhög” uppklaringsprocent, i genomsnitt 36 procent för perioden.

Av de ärenden som anmäls till JK är det ytterligt få som leder till åtal. Det handlar om
storleksordningen 2 procent. Till viss del kan detta förklaras med den korta preskriptions-
tiden – ett år – för tryckfrihetsbrott. En annan förklaring är det svåra bevisläget. Det är
svårt att bevisa vem som är ansvarig för flygblad, klistermärken och så vidare. Och när
det gäller demonstrationer, konserter och dylikt är det ibland svårt för polisen att i efter-
hand bevisa vem som burit symboler, gjort hitlerhälsningar och liknande.

Lagförda
Det relativt låga antalet anmälningar om hets mot folkgrupp som leder till att
någon enligt åklagarens bedömning kan bindas till ett brott, innebär att även anta-
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Figur 4. Lagförda personer totalt efter brottslagrum (domar, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser), åren
1975–2000.
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let personer som lagförs blir relativt litet i förhållande till antalet brottsanmälningar.
Under den första delen av 1990-talet lagfördes 32 personer för detta brott (cirka 6
per år), medan 204 lagfördes under ökningsperioden under senare delen av 1990-
talet (cirka 40 per år). År 1998 var det en extrem topp vad avser antalet lagföringar
(se figur 4) då 98 personer lagfördes. Denna topp kan förklaras av ett fåtal händel-
ser med ett stort antal inblandade personer, exempelvis konserten i Brottby och en
demonstration arrangerad av NSF i Nora den 1 maj. År 2000 lagfördes 59 perso-
ner för hets mot folkgrupp.

I statistiken över lagförda personer har brottet hets mot folkgrupp, i motsats till
statistiken över anmälda brott, särredovisats under flera decennier. Det gör det
möjligt att få en uppfattning om utvecklingen före 1990-talet. Som framgår av
figur 3 tyder det mesta på att det skedde en nivåhöjning i och med 1990-talets
början. Under åren 1975 till 1989 lagfördes knappt två personer per år för hets mot
folkgrupp. De allra flesta lagföringarna innebär att personerna döms för brotten –
vanligtvis till böter eller fängelse – medan strafförelägganden och åtalsunderlåtelser
är sällsynta.

Offer
När det gäller hets mot folkgrupp finns inga individuella offer eftersom brottet inte
kan rikta sig mot en enskild individ utan endast mot en grupp av individer. En
genomgång av de grupper som brottet riktats mot visar dock att det är relativt
ovanligt att det är någon specifik grupp. I tre fjärdedelar av domarna är det ingen
specifik folkgrupp som avses. Ofta är detta uttryckt i domen i termer av att (den
dömda) personen ”uttryckt missaktning för andra folkgrupper än främst den
nordiska” (till exempel genom att bära en nazistsymbol). Däremot rör det sig i
exempelvis fem procent av fallen om antisemitism. Antisemitism finns dock även
med i en stor del av de övriga fallen, därför att bland de folkgrupper som avses i
citatet ovan finns oftast den judiska med, då motiveringen företrädesvis används
när det gäller symboler.

Förebyggande åtgärder
Det är svårt att dra några slutsatser vad gäller förebyggande åtgärder. Mycket
handlar här om vad man avser att förebygga. Om syftet är att få bort synliga
tecken som symboler och handlingar, till exempel hitlerhälsningar och heilande
från det offentliga rummet, har den strategi som använts under senare häften av
1990-talet, det vill säga en hårdnande attityd från polisen och en förändring av
rättspraxis som leder till fler fällande domar kombinerad med förbud på de flesta
skolor mot att bära symboler, varit förhållandevis framgångsrik. Däremot har den
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4 Vad gäller spridningen av material se Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet, Säkerhetspolisen 1997,
1998, 1999, 2000.

sannolikt inte lett till att individer i någon nämnvärd utsträckning ändrat uppfatt-
ning. Att individer upphör att bära symboler betyder inte nödvändigtvis att de
överger de åsikter dessa symboler står för – även om det givetvis förekommer fall
där samhällets starka avståndstagande fått individer att successivt ompröva sina
åsikter. Den hårdare repressionen kan också ha negativa effekter i form av en ökad
militarisering av organiserade grupper och enskilda individer som fälls. De vid-
tagna åtgärderna har sannolikt inte heller fått några större effekter på utbudet av
rasistiskt och antisemitiskt material eller på spridningen av detta.4
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Olaga diskriminering
AVVVVV HELÉNEELÉNEELÉNEELÉNEELÉNE LÖÖWÖÖWÖÖWÖÖWÖÖW

Sammanfattning
När det gäller olaga diskriminering är det mycket svårt att säga någonting om den
dolda brottsligheten. Många händelser, som skulle kunna falla under bestämmel-
sen, rapporteras sannolikt inte till polisen. Över hälften av de anmälda brotten
under 1990-talet begicks inom restaurang- och nöjesbranschen (54 procent). Däref-
ter följer offentliga myndigheter och verksamheter (14 procent) samt bostadsbolag
och mäklare (8 procent). Antalet personer som lagfördes under 1990-talet för olaga
diskriminering är försvinnande litet. Samtliga av dem som fälldes dömdes till dags-
böter.

Inledning
Under 1990-talet har olaga diskriminering, i likhet med hets mot folkgrupp, blivit
ett allt mer uppmärksammat brott – såväl i den allmänna debatten som av politi-
ker.

De grundläggande bestämmelserna om förbud mot etnisk diskriminering finns i
regeringsformen (RF). I RF, 2 kap. 1 § slås fast att den offentliga makten ska utövas
med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet
och värdighet samt att etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjlighet att
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. I RF, 2 kap. 15 §
sägs att lagar och föreskrifter inte får innebära att någon medborgare missgynnas
på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung. I RF, 2 kap. 22 §, första stycket sägs
att utlänningar som vistas i landet är likställda med svenska medborgare i fråga
om skydd mot missgynnande på grund av ras, hudfärg eller etniskt ursprung. För-
budet mot diskriminering i RF, kap. 2 15 § gäller endast till förmån för en minori-
tet. En majoritet kan, enligt bestämmelsen, inte missgynnas på grund av ras-
tillhörighet eller liknande. Däremot får tillhörighet tas till utgångspunkt för att ge
en minoritet, av det slag som anges i bestämmelsen, en bättre ställning än folkma-
joriteten. Förbudet i bestämmelsen riktar sig till de så kallade normgivande orga-
nen, det vill säga i första hand regering och riksdag men även myndigheter, som
meddelar föreskrifter.
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Med olaga diskriminering avses brott enligt 16 kap. 9 § brottsbalken. Bestäm-
melsen innehåller förbud mot vissa former av diskriminering i näringsverksamhet
med mera och grundar sig på FN:s konvention om avskaffande av alla former av
rasdiskriminering. I bestämmelsen sägs att en näringsidkare, som i sin verksamhet
diskriminerar någon på grund av ras, hudfärg, nationalitet, trosbekännelse eller
etnisk tillhörighet genom att inte behandla vederbörande på samma villkor som
näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas till
böter eller fängelse i högst ett år. Det som avser näringsidkaren gäller även för
anställda i verksamheten och för dem som handlar på en näringsidkares uppdrag
samt för den som är anställd i allmän tjänst eller innehar ett allmänt uppdrag.
Bestämmelsen innefattar även anordnare av allmänna sammankomster, offentliga
tillställningar och medhjälpare vid sådana. Bestämmelsen innefattar också diskri-
minering av homosexuella. 16 kap. 9 § infördes år 1971 när Sverige anslöt sig till
FN:s rasdiskrimineringskonvention.1 Olaga diskriminering särredovisas i statisti-
ken sedan år 1990, varför uppgifterna nedan i huvudsak berör utvecklingen under
1990-talet.

Dold brottslighet
När det gäller olaga diskriminering är det mycket svårt att säga någonting om
den dolda brottsligheten. Många händelser, som skulle kunna falla under bestäm-
melsen, rapporteras sannolikt inte till polisen. Professor Anders Lange vid Cen-
trum för Invandringsforskning (CEIFO), Stockholms Universitet har dock under
ett antal år, på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO), undersökt upp-
levd diskriminering bland invandrare. Dessa undersökningar ger ett visst mått på
hur stor den upplevda diskrimineringen är. I 1999 års rapport skriver han bland
annat:

”Men även om man gör det ytterst orealistiska antagandet att merparten av de
rapporter om orättvis negativt särbehandlande på grund av sitt ursprung som de
fyra undersökningarna tillhandahåller saknar motsvarighet i faktiska handlingar
med diskriminerande motiv, anser jag att själva det faktum att så många männis-
kor känner sig orättvist negativt särbehandlade på grund av sitt ursprung utgör en
varningssignal.”2

1 Ett effektivt diskrimineringsförbud: om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning.
Betänkande av 1999 års diskrimineringsutredning, SOU 2001:39. (cit SOU 2001:39), s 49–50.
2 Anders Lange, Invandrare om diskriminering IV, Ceifos skriftserie nr 79. 1999, s. 92.
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Brottsstruktur
Över hälften av de anmälda brotten under 1990-talet begicks inom restaurang- och
nöjesbranschen (54 procent), se figur 1. Därefter följer offentliga myndigheter och
verksamheter (14 procent) samt bostadsbolag3 och mäklare (8 procent).

Att nöjesbranschen dominerar vad gäller anmälningar, betyder inte nödvändigt-
vis att diskrimineringen är mer utbredd där än inom andra sektorer. Här spelar
sannolikt det faktum att krogdiskriminering under senare år blivit allt mer medialt
uppmärksammat en viss roll, liksom det faktum att diskrimineringen i de här fallen
upplevs som mer direkt. Den som blir avvisad från en krog, kan till exempel se att
andra kommer in i stället. När det gäller exempelvis offentlig verksamhet, bostads-
bolag och så vidare är diskrimineringen sannolikt mer subtil. En person som nekas
bostad vet i många fall exempelvis inte att det reella skälet till att han eller hon inte
fått bostaden kan vara att hyresvärden föredrar personer med en annan etnisk
bakgrund.

Figur 1. Polisanmälningar rörande olaga diskriminering efter inom vilken verksamhet, åren 1993–1999.
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Brottsutveckling
Antalet anmälda brott ökade stadigt under hela 1990-talet. Det hänger sannolikt
delvis samman med att bestämmelsen blivit mer känd och omdiskuterad. Det kan
dock inte uteslutas att diskrimineringen som sådan ökat, även om detta är mycket
svårt att mäta.

Regional fördelning
Den regionala fördelningen av antalet anmälda brott rörande olaga diskriminering
visar att två av de tre storstadslänen (Stockholms och Skåne) toppar statistiken när
det gäller antalet anmälda brott i relation till folkmängden under de två senaste
åren.4 Tidigare under 1990-talet låg även Västra Götalands län högt. Det är inte
särskilt förvånande eftersom en stor del av de personer som av olika skäl anser sig
utsatta för olaga diskriminering är bosatta i storstadslänen. När det gäller gruppen
homosexuella är det också sannolikt så att homosexuella i en stor stad är mer
benägna att anmäla olaga diskriminering än de som är bosatta på en mindre ort,
där det inte finns någon öppen gaykultur och en anmälan av det här slaget skulle
riskera att uppmärksammas i till exempel lokalpressen. Något som skulle kunna
medföra oönskad och besvärande uppmärksamhet för den som anmäler.

4 Stockholm låg högst även år 1998.

Figur 2. Antal polisanmälda brott rörande olaga diskriminering, åren 1990–2000.
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Uppklaring
Som framgår av figur 4 har olaga diskriminering relativt hög uppklaringsprocent.
Brotten klaras dock framför allt upp genom så kallad teknisk uppklaring, vilket
innebär att ingen person kunnat bindas till brottet. Andelen uppklarade brott som
klarats upp på det sättet har varierat mellan 82 och 100 procent under 1990-talet
(och år 2000).

Det är mycket få fall av olaga diskriminering som leder till åtal, strafföreläg-
gande eller åtalsunderlåtelse. Under åren 1995–2000 ledde endast mellan en (1)
och sex procent av brotten per år till detta. En av huvudorsakerna till att så få fall
leder till åtal är det svåra bevisläget. I en utredning som Åklagarmyndigheten i
Stockholm gjort rörande preskriberade ärenden under år 1998, konstateras dels att
bevisläget var svårt, det måste klargöras att det avgörande motivet för gärningen
har varit en persons ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse
eller sexuella läggning. Här finns ofta oklarheter som gör att motivet är svårt att

Figur 3. Antal polisanmälda brott rörande olaga diskriminering
per län och antal brott per 100 000 invånare, år 2000.
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bevisa. Dels konstateras att det finns ett visst behov av en bättre och effektivare
utredningsteknik.5

Enligt 1999 års diskrimineringsutredning (SOU 2001:39) finns det uppenbara
risker med den bristande effektiviteten hos bestämmelsen om olaga diskriminering.
Internationella diskussioner på området är inriktade på en generell reglering mot
diskriminering, vilket torde kräva en civilrättslig reglering av vissa av de områden
som nu omfattas av straffbestämmelsen. Enligt utredningen finns det ”goda skäl för
att – när det tillskapats ett effektivt civilrättsligt diskrimineringsförbud inom ra-
men för den översyn av diskrimineringslagstiftningen som nu har påbörjats – över-
väga att upphäva straffbestämmelsen”. Detta under förutsättning att minst samma
områden skulle omfattas av en civilrättslig lagstiftning.

Misstänkta
Bland de personer som var skäligen misstänkta för olaga diskriminering (åren 1990–
2000) dominerade män mellan 25 och 40 år. De flesta som anmäls är dörrvakter,
restaurangägare och annan personal inom restaurang- och nöjeslivet och de flesta
av dessa är män. Det går inte att få fram några uppgifter om deras etniska eller
nationella tillhörighet. Eftersom en så stor andel av den polisanmälda diskrimine-

5 SOU 2001:39, s 74–75.

Figur 4. Uppklaringsprocenten för olaga diskrimineringsbrott, åren 1990–2000.
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ringen rör restaurangbranschen finns dock skäl att anta att en del har så kallad
invandrarbakgrund. Olaga diskriminering är inte ett brott som enbart begås av
etniska svenskar. Det finns dock en – till viss del – utbredd uppfattning om att
personer med så kallad invandrarbakgrund inte skulle kunna diskriminera andra
med samma bakgrund, vilket givetvis är nonsens.

Lagförda
Antalet personer som lagfördes för olaga diskriminering under 1990-talet var för-
svinnande litet – det har varierat mellan noll och fyra personer per år under 1990-
talet.6 Samtliga av dem som fälldes dömdes till dagsböter.

Offer
Det är svårt att utifrån polisanmälningar få fram vilket etniskt ursprung, nationa-
litet eller hudfärg målsäganden har. Sådana uppgifter förekommer ofta inte i an-
mälan. En genomgång av brottsanmälningar från åren 1993–1999 tyder dock på
en relativt stor överrepresentation av personer från Mellanöstern och Afrika. Ma-

Figur 5. Antal målsägande vid brottet olaga diskriminering, efter kön, åren 1993–1999.
Baserat på polisanmälningar.
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6 Detta avser olaga diskriminering som huvudbrott. Antalet som lagförts efter brottslagrum är dock i princip
lika litet och har varierat mellan noll och fem personer.
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joriteten av dem som anmäler är män över 20 år. Det hänger samman med att över
hälften av anmälningarna rör diskriminering i restaurang- och nöjesbranschen och
att denna diskriminering i första hand drabbar män.

Förebyggande åtgärder
Vad gäller det arbete som bedrivs för att förebygga olaga diskriminering kan näm-
nas de överläggningar som pågår mellan ombudsmännen och företrädare för olika
branschorganisationer samt de riktlinjer och allmänna råd som Riksåklagaren har
utfärdat rörande hur fall av olaga diskriminering ska hanteras. De allmänna råden
innehåller följande riktlinjer:

• Förundersökningen bör alltid ledas av en åklagare.
• Särskilda åklagare bör utses för denna typ av mål.
• Förundersökningen, särskilt i fråga om att säkra bevisningen, skall bedrivas

med särskild skyndsamhet.
• Åklagare bör lämna särskilda utredningsdirektiv.
• År 1999 hade så gott som samtliga kammare särskilda åklagare för den här

typen av brottslighet (olaga diskriminering och rasistisk och främlingsfientlig
brottslighet).7

7 SOU 2001:39, s 72–73.
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Ekonomisk brottslighet
AVVVVV LARSARSARSARSARS EMANUELSSONMANUELSSONMANUELSSONMANUELSSONMANUELSSON KORSELLORSELLORSELLORSELLORSELL

Sammanfattning
Under senare delen av 1990-talet har de anmälda skattebrotten, bokföringsbrotten
och brotten mot borgenärer minskat. En viktig förklaring till nedgången är att
skattemyndighetens revisioner minskat och att konkurserna kraftigt gått ner efter
det tidiga 1990-talets stora konkursuppgång. Det är vid revisioner respektive kon-
kursförvaltning som de vanligaste ekobrotten upptäcks.

Under senare år synes utvecklingen gå mot att de anmälda ekobrotten hanteras
effektivare av de brottsbekämpande myndigheterna. Bidragande orsaker är resurs-
förstärkningar genom Ekobrottsmyndigheten och skattebrottsenheterna, att målen
blivit färre och att de erkända brotten av mindre allvarligt slag, med villkorlig
dom som påföljd, numera kan hanteras utanför domstolsprocessen genom straff-
föreläggande.

Inledning
Ekonomisk brottslighet är inte ett brott som kan återfinnas i en paragraf i lagboken
utan ett kriminologiskt samlingsbegrepp, dessvärre med många definitioner. Det är
emellertid vanligt att ekonomisk brottslighet brukar beskrivas som vinningsbrott
som sker inom ramen för en näringsverksamhet. Kort uttryckt är det näringslivets
brottslighet. 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, allt från vilotider för yrkeschaufförer till
brott med punktskatter på alkohol. Av tradition, men också till följd av omfattning
och samhällsskada, finns emellertid ett kärnområde:

• bokföringsbrott  – som också kan dölja annan ekonomisk brottslighet  – i 11
kap. brottsbalken,

• brotten mot borgenärer eller den konkursrelaterade brottsligheten, också i 11
kap. brottsbalken,

• de olika skattebrotten i skattebrottslagen,
• insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan i insiderstrafflagen.
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Dold brottslighet
Ekonomisk brottslighet är ofta till sin natur så kallade spaningsbrott, de måste
upptäckas av kontrollorgan. Brotten anmäls sällan av brottsoffer eftersom många
ekonomiska brott har diffusa brottsoffer som ”samhället”, ”skattebetalarna” eller
”marknaden”. Upptäcks inte brotten genom kontroll eller spaning kommer de säl-
lan att registreras och hamna i kriminalstatistiken. Därför speglar kriminalstatistiken
dåligt den ekonomiska brottsligheten, främst beskriver statistiken de resurser som
sätts in. Härigenom hamnar enbart ett urval av brotten i rättsmaskineriet (Weisburd
et al., 1991 och Shapiro, 1984).

Men det är inte heller säkert att upptäckta brott anmäls. Kontrollmyndigheter
kan i praktiken underlåta att anmäla eftersom de kan ha uppfattningen att rättsvä-
sendet saknar resurser att utreda dem. Enskilda personer och företag kanske är
osäkra på om en händelse verkligen är ett brott eftersom det som har skett är svårt
att tränga igenom.

Andra sanktioner och rättsverkningar än straff

Med ekonomisk brottslighet avses som regel gärningar på vilka följer straff. Av
tradition betraktas straffrättsliga gärningar som mer klandervärda än andra lag-
överträdelser som hanteras i annan ordning. Det är också kriminalstatistiken med
uppgifter om brott och påföljder som tilldrar sig intresse när brottslighetens omfatt-
ning diskuteras.

Men är man intresserad av den ekonomiska brottsligheten på grund av de ska-
dor som den medför, är det för snävt att enbart se till det straffrättsliga systemet. På
skatteområdet finns den administrativa sanktionen skattetillägg, som ska betalas
om den skattskyldige lämnat en oriktig uppgift. Skattetillägget uppgår normalt till
40 procent av den skatt som inte skulle ha påförts om den oriktiga uppgiften hade
godtagits. Skattetillägg kan därför liknas vid en ”straffskatt”. Det är skatte-
myndigheten som beslutar om skattetillägg och exempelvis var antalet beslut år
1996 inte mindre än 100 442 (RSV, 1998). Den siffran ska jämföras med att samma
år var det sammanlagt 690 personer som dömdes enligt skattebrottslagen (BRÅ,
1998). Det totala beloppet för skattetilläggen år 1999 uppgick till 1,87 miljarder
kronor (RSV, 2000). Det betyder att de administrativa sanktionerna vida överträf-
far det straffrättsliga systemet när det gäller mindre överträdelser som egentligen
är brottsliga, men som man valt att hantera enligt det administrativa sanktions-
systemet, och naturligtvis felaktigheter för vilka det inte föreligger något brottsligt
uppsåt. Administrativa sanktioner är därför en viktig informationskälla när det
gäller ekonomisk brottslighet eller överträdelser som ligger nära den ekonomiska
brottsligheten.



197

Ekonomisk brottslighet

Lagföringar och rättsväsendets förmåga

Ett bland flera skäl till att alla anmälda brott inte leder till lagföring är resurs- och
kompetensfrågor hos de brottsutredande myndigheterna. Särskilt ekomål kan vara
mycket resurskrävande och förutsätta hög kompetens. Av figur 1 framgår att anta-
let lagföringar, där ekobrott av några centrala typer av brott förekommit, varit
tämligen konstant under åren, trots att relativt kraftiga svängningar skett av den
anmälda ekobrottsligheten. Antalet tillämpade lagrum mäter väl rättsväsendets
förmåga att lagföra brott. På senare tid kan emellertid en uppgång märkas. Skälet
är att villkorlig dom numera kan meddelas genom strafföreläggande. Det betyder
en effektivitetsvinst för de brottsbekämpande myndigheterna eftersom färre mål
behöver gå till domstol. En relativt stor mängd av de ekomål som rättsväsendet
hanterar är av mindre allvarlig beskaffenhet där påföljden kan stanna vid villkor-
lig dom, ofta i kombination med dagsböter. Ett ytterligare skäl till uppgången är en
ny lagföringsstrategi där vissa resurser öronmärks för mindre allvarliga brott, vil-
ket leder till fler ”pinnar”. Bildandet av Ekobrottsmyndigheten och de inom varje
skattemyndighet verksamma skattebrottsenheterna har inneburit en resursförstärk-
ning som lett till att fler brott lagförs.
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Figur 1. Antal tillämpade lagrum av skattebrottslagen, uppbördslagen och 11 kap. brottsbalken
(bokföringsbrott och brotten mot borgenärer), åren 1991–2000.
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Bokföringsbrott
Dold brottslighet

Bokföringsbrott upptäcks så gott som uteslutande av konkursförvaltare eller i sam-
band med skattemyndighetens revisioner. Sannolikt är mörkertalet relativt högt för
bokföringsbrott, särskilt för de näringsidkare som inte försätts i konkurs. Skälet är
att samhällets kontrollfunktioner är särskilt väl utvecklade för konkursdrabbade
företag. Bland övriga företag är det enbart en bråkdel vars bokföring kontrolleras
och det sker i samband med skatterevisioner.

Brottsutveckling

Figur 2 visar anmälda brott enligt 11 kap. brottsbalken till och med år 1998.
Dessvärre är det inte möjligt att fortsätta tidsserien under de senaste åren till följd
av ändrade rapporteringsrutiner. I hög grad speglar kurvan bokföringsbrott efter-
som det är det i särklass vanligaste brottet enligt 11 kap. brottsbalken. Övriga
brott är olika brott mot borgenärer.

Som framgår stiger kurvan över anmälda brott kraftigt i början av 1980-talet
för att därefter ligga på en nivå som sedan aldrig har underskridits. Skälet till den
kraftiga ökningen var den nya konkurslagstiftningen som trädde i kraft år 1980. En
viktig förändring var att konkursförvaltare skulle förordnas i samtliga konkurser,

Figur 2. Anmälda brott enligt 11 kap. brottsbalken, åren 1975–2000 och antalet konkurser, åren
1975–1998. Indexerad skala med 1975 som basår. Källa: BRÅ och SCB.
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även i sådana där man inte kunde förvänta sig någon utdelning till fordringsägar-
na. Tidigare hade konkursförvaltare inte förordnats i så kallade fattigkonkurser.
Följden blev naturligtvis att anmälningarna ökade kraftigt eftersom samtliga kon-
kurser granskades av konkursförvaltare, det vill säga också fattigkonkurser där det
förekom mycket brott, särskilt bokföringsbrott, eftersom dessa konkurser i allmän-
het gällde de mest resurssvaga företagen och företagarna. Det betyder att anmäl-
ningarna i första hand ökade till följd av en utvidgning av samhällets kontroll
genom konkursförvaltarna, inte att brottsligheten förändrades. Kurvorna visar också
att antalet anmälda brott har ett starkt samband med konkursutvecklingen.

Uppklaring

Uppklaringsprocenten för många ekobrott är relativt hög. Skälet är att det nästan
alltid finns en misstänkt gärningsman när anmälan görs. För hela 11 kapitlet i brotts-
balken har uppklaringsprocenten pendlat mellan som lägst 36 procent och som högst
90 procent. I genomsnitt ligger uppklaringsprocenten omkring 60 procent.

Anmärkningsvärt är att uppklaringsprocenten gick ner kraftigt under första hälften
av 1990-talet. En rimlig förklaring till utvecklingen under denna period är en kom-
bination av två samverkande faktorer; ett ökat inflöde av brottsanmälningar och
resursproblem hos de brottsutredande myndigheterna. Det tidiga 1990-talets kraf-
tiga konkursuppgång ledde till en fördubbling av anmälda brott enligt 11 kap.
brottsbalken. Exempelvis anmäldes år 1989 totalt 2 444 brott enligt 11 kap. brotts-
balken, år 1993 hade dessa stigit till 5 082 anmälda brott. Under samma period

Figur 3. Uppklaringsprocent för brott enligt 11 kap. brottsbalken (brott mot borgenärer och bokföringsbrott)
i procent, åren 1975–1998. Källa: BRÅ
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konstaterade riksdagens revisorer att det förelåg ”stora brister i rättsväsendets för-
måga att hantera” ekobrotten och att ”tidsfördröjningarna är alltför långa och
många brott hinner inte utredas innan de preskriberas” (RR, 1994:1).

Lagförda

Som framgår av figur 4 har antalet lagföringar varit tämligen konstant sedan den
kraftiga uppgången i början av 1980-talet. En topp skedde emellertid omkring år
1998 och förklaringen är sannolikt regeringens uppdrag till RÅ och RPS år 1996
att gemensamt minska antalet balanserade ekobrottsärenden vid åklagar- och po-
lismyndigheter. Slutredovisning skedde år 1998. En stor del av de ökade lagföringar-
na under denna tid avsåg bokföringsbrott, som exempelvis ökade med 37 procent
år 1998 jämfört med år 1996. Antalet fängelsedomar för bokföringsbrott ökade
kraftigt under projekttiden. En förklaring kan vara att förundersökningsbegränsning
tillämpades i hög grad för att hushålla med resurserna och att åtal väcktes för
enbart bokföringsbrott när andra brott hade skalats bort. Bokföringsbrott är också
ett brott som är förhållandevis enkelt att bevisa. Eftersom omständigheterna kring
bokföringsbrottet kunde visas i form av ett illojalt syfte, till exempel oredovisade
inkomster, ledde åtalen i hög grad till en ökning av kortare fängelsestraff, från en
till sex månader.

År 1997 utgjorde kvinnor tio procent av de personer som lagfördes för brott enligt
hela 11 kap. brottsbalken. Sannolikt är andelen kvinnor något högre för bokförings-

Figur 4. Antal personer lagförda för bokföringsbrott, åren 1975–1998.
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brott. Det främsta skälet till att färre kvinnor än män begår bokföringsbrott är att
kvinnor är systematiskt underrepresenterade när det gäller att driva näringsverksamhet.
Följden blir att färre kvinnor än män över huvud taget kan begå bokföringsbrott.
Skälet till att det är få kvinnor har också att göra med i vilka branscher brotten begås
och inte minst upptäcks. Här dominerar branscher som är tydligt mansdominerade,
till exempel bygg- och transportsektorn. Det är också branscher med en hög konkurs-
frekvens. Företag som ägs av kvinnor är också mindre konkursbenägna än företag
som ägs av män. I 86 procent av konkurserna i enskilda firmor under år 2000 var
ägaren en man. Jämfört med samtliga enskilda firmor i landet gick 3,2 av 1 000
enskilda firmor ägda av män i konkurs under år 2000, medan motsvarande siffra för
kvinnor var mindre än hälften, 1,2 (ITPS, 2001).

I genomsnitt döms varje år omkring 100 personer till fängelse för bokförings-
brott. År 1998 avvek emellertid kraftigt från detta mönster, 206 personer dömdes
då till fängelse. Skälet är troligen det tidigare angivna balansprojektet, som stimu-
lerade lagföringar för bokföringsbrott. De flesta personer som lagförs för bokförings-
brott döms till villkorlig dom, ofta i kombination med dagsböter.

Som framgår av figur 5 går utvecklingen under de senaste åren mot att fler
strafförelägganden meddelas. Det är en följd av att strafföreläggande numera kan
meddelas med villkorlig dom. Den utveckling som nu sker är alltså att fler bokförings-
brott hanteras med strafföreläggande och att de villkorliga domarna mer och mer
flyttas över från domstolsprocessen till strafföreläggande.

Figur 5. Påföljder för bokföringsbrott (huvudbrott), åren 1980–2000.
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Försvårande av skattekontroll
Inledning

I skattebrottslagen (1971:69) finns en bestämmelse om försvårande av skattekontroll
(10 §) som har likheter med brottsbalkens bokföringsbrott. Försvårande av skattekon-
troll innebär att någon genom uppsåtlig eller grov oaktsamhet åsidosätter bokförings-
skyldigheten så att det ger upphov till fara för att skattemyndighetens kontrollverksam-
het vid beräkning eller uppbörd skatt eller avgift allvarligt försvåras.

Bestämmelsen tar sikte enbart på skattekontrollen till skillnad mot bokförings-
brottet som riktar sig mot samtliga intressenter av bokföringen, inklusive beskatt-
ningsändamålet. En annan viktig skillnad är att bristerna i bokföringen måste vara
större för bokföringsbrott än försvårande av skattekontroll eftersom det för
bokföringsbrott krävs att bristerna är så stora att ”rörelsens förlopp, ekonomiska
resultat eller ställning” i huvudsak inte kan ”bedömas med ledning av bokföringen”.
En näringsidkare kan exempelvis vidta olika manipulationer med bokföringen som
allvarligt försvårar skattemyndighetens kontrollverksamhet, men som ändå inte
har betydelse för bedömningen av rörelsens förlopp eller ställning (prop, 1981).

Sedan den 1 juli 1996 är försvårande av skattekontroll inte längre subsidiärt till
bokföringsbrottet. Tidigare kunde man inte döma samtidigt till både bokförings-
brott och försvårande av skattekontroll. Men nu är de vanliga konkurrensreglerna
tillämpliga ”i de fall de åberopade och styrkta omständigheterna i målet kan för-
anleda ansvar för såväl bokföringsbrott som försvårande av skattekontroll” (prop,
1996:168). Att försvårande av skattekontroll inte längre är subsidiärt har inte ännu
”slagit igenom” hos myndigheterna. Fortfarande är antalet lagföringar få.

Sannolikt kommer anmälningarna om försvårande av skattekontroll att öka
som en följd av att brottet inte längre är subsidiärt till bokföringsbrott. Redan för
åren 1999 och 2000 går det att ana en ökning jämfört med tidigare år, med 142
respektive 155 anmält misstänkta för försvårande av skattekontroll. När det fullt
slagit igenom hos kontrollmyndigheter och de brottsbekämpande myndigheterna
att brottet inte längre är subsidiärt till bokföringsbrott och brottet blir mer känt,
kommer sannolikt försvårande av skattekontroll att på sikt svara för en väsentlig
del av den registrerade ekobrottsligheten.

Dold brottslighet

Försvårande av skattekontroll är ett av ekobrotten som har de största mörkertalen.
Det finns flera skäl till det. Det viktigaste är att försvårande av skattekontroll
förekommer tillsammans med olika former av skatteundandraganden; till exempel
när bokföringen är bristfälligt till följd av manipulationer.

De flesta bokföringsbrotten omfattar som regel också försvårande av skattekon-
troll, men eftersom strafföreläggande och åtal ofta sker enbart för bokföringsbrott
”försvinner” det andra brottet. När skattemyndigheten gör anmälan till åklagaren
om brottsmisstanke görs ingen skillnad på bokföringsbrott och försvårande av skatte-
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kontroll. Från skatteförvaltningens sida överlämnar man till åklagaren att avgöra
om det är det ena eller andra brottet eller kanske båda. Konkursförvaltare anmäler
aldrig eller ytterst sällan försvårande av skattekontroll av det enkla skälet att det är
ett brott som inte primärt berör konkursförvaltarens verksamhet att tillgodose
borgenärernas intressen. De saknar också underlag för att uttala sig om bristernas
effekt för skattekontrollen (Korsell, 2001).

Brottsutveckling

Statistik över anmälda brott när det gäller försvårande av skattekontroll finns enbart
tillgänglig för de senaste två åren, därför studeras i stället statistiken över lagförda
personer. Antalet domar avseende försvårande av skattekontroll är fortfarande få –
klart under 100 lagförda personer per år – jämfört med bokföringsbrotten där det rör
sig om omkring 1 000 lagförda personer om året. Av en intervjuundersökning fram-
går att de brott som skattemyndigheten anmäler till åklagaren som regel omfattar
gärningar där bokföringen har så stora brister att brotten av åklagarna rubriceras
som bokföringsbrott (Korsell, 2001). Det betyder också att skattemyndigheterna inte
anmäler fall där bokföringen enbart uppvisar måttliga brister. Sådana brott som
egentligen enbart är försvårande av skattekontroll hanteras sannolikt antingen en-
bart i administrativ ordning genom att skattetillägg påförs för oredovisade inkomster
eller dylikt eller att brottet konsumeras av ett skattebrott. Följden i båda fallen blir
att åtal sällan sker för försvårande av skattekontroll.

Skälet till att antalet lagföringar var relativt högt under en stor del av 1980-talet

Figur 6. Lagförda personer för försvårande av skattekontroll, åren 1980–2000.
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är sannolikt att skattemyndighetens revisioner kraftigt ökade i antal i början av
1980-talet för att likaledes kraftigt minska under dess senare hälft.

Det är ovanligt med fängelsestraff för försvårande av skattekontroll.

Brott mot borgenärer
Inledning

Brotten mot borgenärer finns i 11 kap. brottsbalken. Det är brott som fordrings-
tagare (gäldenärer) begår mot sina fordringsägare (borgenärer).

Oredlighet mot borgenärer (11:1 BrB och 11:2 BrB för grovt brott) innebär att
en gäldenär som är på obestånd eller påtaglig fara föreligger för obestånd ”förstör
eller genom gåva eller någon annan liknande åtgärd avhänder sig egendom av
betydande värde”. Oredlighet mot borgenärer kan också bestå i att gäldenären
genom det nyss beskrivna förfarandet försätter sig på obestånd eller framkallar
påtaglig fara för obestånd. Oredlighet mot borgenärer kan vidare begås när gäl-
denären i samband med bland annat konkurs ”förtiger tillgång, uppgiver obefintlig
skuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift”. Slutligen aktualiseras brottet när
gäldenären åberopar ”oriktig handling eller skenavtal” och därför hindrar att egen-
dom tas i anspråk för att betala fordringsägare eller ställa säkerhet.

Vårdslöshet mot borgenärer (11:3 BrB) tar sikte på en gäldenär som är på obe-
stånd eller det föreligger påtaglig fara för obestånd, ”fortsätter rörelse under förbruk-
ande av avsevärda medel utan motsvarande nytta för rörelsen eller lever slösaktigt
eller inlåter sig på äventyrligt företag eller lättsinnig ansvarsförbindelse” m.m. och
därigenom uppsåtligen eller av grov oaktsamhet försämrar sin förmögenhetsställning.
Detsamma gäller om gäldenären inte insåg men hade skälig anledning anta att han
var på obestånd eller att påtaglig fara förelåg för obestånd.

En viktig inskränkning finns för att väcka åtal för vårdslöshet mot borgenärer. Åtal
får enbart väckas om det är ”påkallat ur allmän synpunkt” (11:8 BrB). Denna åtals-
prövningsregel infördes år 1976 bland annat som en reaktion på att praxis tidigare tende-
rade att tillämpa straffbestämmelsen som ett rent oaktsamhetsbrott, det vill säga i situa-
tioner när någon fortsätter en rörelse till följd av oförstånd eller överdriven optimism.

Jämfört med oredlighet mot borgenärer omfattar vårdslöshet mot borgenärer ett
mindre grovt åsidosättande av borgenärernas rätt. ”De åtgärder som primärt avses
är normalt sådana som visserligen framstår som oförsvarliga med hänsyn till den
ekonomiska situationen men som inte i första hand är inriktade på att gäldenärens
egendom skall förstöras eller direkt överföras till ett annat rättssubjekt” (SOU, 1996:86).

Mannamån mot borgenärer (11:4 BrB) begår en gäldenär som är på obestånd
om han ”gynnar viss borgenär genom att ”betala med annat än sedvanliga betal-
ningsmedel eller överlämna säkerhet som ej var betingad vid skuldens tillkomst”
etc. och om åtgärden medför påtaglig fara för att andra borgenärers rätt ska för-
ringas avsevärt. Det är få anmälningar och lagföringar för detta brott, som därför
inte redovisas ytterligare här.
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Dold brottslighet

En undersökning som tog sikte på mörkertalet för den konkursrelaterade brottslig-
heten genomfördes i mitten av 1980-talet då 100 slumpvis utvalda företagskonkurser
undersöktes i en speciell kontrollaktion (Magnusson, 1985). Det var en mer nog-
grann undersökning än vad som var brukligt vid konkurser i allmänhet. Bland
dessa särskilt granskade 100 konkurser förelåg misstanke om brott i 75 konkurser.
Vid de konkurser som beslutades året innan – och som hade undersökts på sed-
vanligt sätt – anmäldes misstänkt brottslighet i 39 procent av konkurserna. Det
betyder att en noggrann kontroll ledde till ungefär en fördubbling av anmälning-
arna. Den vanligaste brottsmisstanken för de 100 undersökta konkurserna år 1983
gällde bokföringsbrott (56 misstankar). Härefter kom vårdslöshet mot borgenärer
(21 misstankar) och oredlighet mot borgenärer (16 misstankar). Denna undersök-
ning skulle således indikera att mörkertalet ligger någonstans på det dubbla när det
gäller misstänkta brott mot borgenärer och bokföringsbrott vid konkurser.

Brottsstruktur

Anmälningarna om brott mot borgenärer domineras kraftigt av oredlighet mot
borgenärer. Anmälningarna mot vårdslöshet mot borgenärer respektive manna-
mån mot borgenärer är väsentligt färre.

Figur 7. Fördelning av inkomna brottsmisstankar om brott mot borgenärer, år 2000
(11 kap. 1–4 §§ BrB). Källa: RÅ.
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Brottsutveckling

Av figur 8 framgår att en kraftig uppgång sker av anmälningarna vid årsskiftet
1979/80. Som tidigare redovisats i avsnittet om bokföringsbrott är förklaringen
reformen i konkurslagstiftningen med innebörd att konkursförvaltare då kom att
förordnas i samtliga konkurser. Det betyder att samtliga konkurser efter detta års-
skifte kontrolleras av juridiskt utbildade personer och med det breddade kontroll-
underlaget följde en ökning av anmälningarna. Nästa ökning av antalet anmäl-
ningar skedde i början av 1990-talet som en följd av att konkurserna sköt i höjden.
Mot mitten av 1990-talet går anmälningarna ner eftersom tiderna blev bättre och
konkurserna således färre.

Men det är ändå anmärkningsvärt att antalet lagförda personer är tämligen
jämnt efter uppgången i början av 1980-talet. En hypotes är att oredlighetsbrotten
inte enbart är en följd av konkursutvecklingen utan att det finns ett antal personer
som ägnar sig åt kriminella konkurser och de uppträder både under konjunktur-
mässigt goda och dåliga tider (Korsell, 1999). Det är en stor skillnad mot exempel-
vis bokföringsbrott som väl följer konkursutvecklingen, vilken är en följd av en
kombination av att företagets dåliga ekonomi leder fram till både konkurs och
bokföringsbrott och att fler brott upptäcks i samband med en ökning av konkurserna
och därmed fler kontroller (Korsell, 2001).

Som framgår av figur 9 sker ett trendbrott av antalet lagförda personer för
vårdslöshet mot borgenärer mot slutet av 1980-talet. Ett viktigt skäl var en lagänd-

Figur 8. Anmälda brott mot borgenärer och bokföringsbrott, åren 1975–1997, samt till åklagarmyndigheten
inkomna misstankar och brott mot borgenärer och bokföringsbrott, åren 1997–2000. Källa: BRÅ och RÅ.
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ring som trädde i kraft den 1 april 1986 med innebörd att för straffansvar kvalifice-
rades enbart fall där gäldenärens åtgärder ledde till att förmögenhetsställningen
försämrades i ”avsevärd mån” (prop. 1985). Ribban höjdes således för straffan-
svar, men redan före 1986 års lagändring inledde åklagarna ogärna förundersök-
ning vid misstanke om vårdslöshet mot borgenärer (Magnusson, 1985). Senare
uppgifter visar att denna trend håller i sig (Korsell, 2001) och en förklaring är, som
nämnts, att åtal får ske enbart om det är påkallat från allmän synpunkt (11:8 BrB).
Antalet lagföringar, som sällan överstiger ett ensiffrigt tal, understryker att vårds-
löshet mot borgenärer nästan aldrig leder till åtal.

Villkorlig dom i kombination med dagsböter är den vanligaste påföljden för de
olika brotten mot borgenärer med undantag för grov oredlighet mot borgenärer
som i regel leder till fängelse.

Skattebrotten
Inledning

Skattebrotten finns samlade i skattebrottslagen (1971:69). Den innehåller straff-
reglerna för skatte- och avgiftssystemet, det vill säga en omfattande reglering från
socialavgifter och inkomstskatt till mervärdesskatt och punktskatter. Skattebrotten

Figur 9. Personer lagförda för oredlighet och grov oredlighet mot borgenärer samt lagförda för vårdslöshet
mot borgenärer, åren 1975–2000. Källa: BRÅ och RÅ.
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tillhör de mest centrala ekobrotten och dessa har också länge i hög grad uppmärk-
sammats av statsmakterna (Korsell, 2000).

Skattebrott (2 §) begår en skattskyldig som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift
eller underlåter att lämna deklaration, kontrolluppgift eller annan föreskriven upp-
gift och därigenom ”ger upphov till fara för att skatt undandras ... eller felaktigt
tillgodoräknas eller återbetalas. Det finns också ett grovt skattebrott (4 §) och ringa
brott, skatteförseelse (3 §). Vid bedömande av om grovt brott föreligger beaktas
inte enbart beloppets storlek utan också om falska handlingar eller vilseledande
bokföring använts eller om förfarandet ingått i en systematisk brottslighet.

Skattebrottslagstiftningen reviderades kraftigt per den 1 juli 1996. En föränd-
ring var att skattebedrägeri bytte namn till skattebrott. Det gamla skattebedrägeri-
brottet var ett så kallat effektbrott, som ansågs fullbordat först då beslut fattades
om beskattning. Skattebrottet är i stället ett så kallat farebrott och brottet är då
fullbordat i och med att en oriktig uppgift lämnas som medför fara för att beskatt-
ningen blir felaktig. Den tidigare ordningen med effektbrott innebar svårigheter
med att bestämma tidpunkten för när brottet skulle anses fullbordat.

Vårdslös skatteuppgift (5 §) är det vårdslösa skattebrottet, när den skattskyldige
av grov oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift.

Den 1 juli 1996 överfördes den kriminalisering som tidigare reglerades i
uppbördslagen (1953:272), lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-
uppgifter samt i några ytterligare författningar till skattebrottslagen. Ett nytt stad-
gande i skattebrottslagen är skatteredovisningsbrott (7 §). Brottet tar sikte på
andra oriktiga uppgifter än för skattebrottet, till exempel oriktiga uppgifter som
har betydelse för annans skatt. Det vårdslösa skatteredovisningsbrottet benämns
vårdslös skatteredovisning (8 §). Samtidigt skedde en avkriminalisering av det så
kallade uppbördsbrottet. Tidigare var det straffbart för en arbetsgivare att inte
betala in skatt som hade innehållits för annan, typiskt sett arbetstagarnas käll-
skatt. Däremot är det straffbart att underlåta att göra skatteavdrag, det vill säga
göra avdrag för anställdas m.fl. preliminära inkomstskatt. Brottet benämns
skatteavdragsbrott (6 §).

Som tidigare nämnts finns också brottet försvårande av skattekontroll i skatte-
brottslagen. Det redovisas i samband med bokföringsbrottet ovan.

Dold brottslighet

Skattebrotten upptäcks så gott som uteslutande genom att skattemyndigheten gör
en fördjupad kontroll av den skattskyldiges deklaration eller andra uppgifter som
lämnats till myndigheten. Framför allt upptäcks skattebrott genom den mest ingri-
pande formen av kontroll, revision. Antalet anmälda skattebrott har således ett
direkt samband med antalet revisioner och inriktningen på skattemyndighetens
revisionsverksamhet. Av figur 10 nedan framgår tydligt hur anmälningarna följer
revisionsfrekvensen hos företag.

Det svarta arbetet har nyligen kartlagts genom en omfattande utredning av
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Riksrevisionsverket (RRV 1997 och 1998). RRV fann att 11–14 procent av befolk-
ningen i arbetsför ålder hade arbetat svart under år 1997 vilket motsvarar
650 000 – 800 000 personer. Omkring 5 procent av det arbete som utförs i Sverige
bedömdes vara svart. För bruttonationalprodukten (BNP) beräknades det svarta
arbetet motsvara 3 procent. Den genomsnittliga timersättningen var 112 SEK.
Den som arbetar svart erhåller i genomsnitt omkring 25 000 SEK per år i svart
ersättning. Skatte- och avgiftsbortfallet till följd av svart arbete beräknades till
20–40 miljarder SEK om året vid en så kallad dynamisk beräkning där hänsyn
togs till att om det svarta arbetet blev vitt skulle priset stiga och efterfrågan på
arbetet sjunka.

Män arbetar svart i dubbelt så stor utsträckning som kvinnor. Företagare och
studenter är de vanligast förekommande aktörerna på den svarta marknaden. Tjäns-
temän och pensionärer är underrepresenterade, men när det gäller tjänstemännen
gjorde RRV bedömningen att de var underskattade i undersökningen. Skälet var att
den svarta ersättningen till tjänstemännen skedde genom subtila former av oredo-
visade förmåner som inte riktigt uppfattades som svarta av intervjupersonerna.
Den typiska aktören är en yngre man med hög kompetens och/eller god utbildning.
De grupper som klarar sig bra i den vita ekonomin klarar sig också bra i den
svarta. De arbetslösa är exempelvis underrepresenterade på den svarta arbetsmark-
naden. Ett skäl till de arbetslösas bristande aktivitet är att de inte längre finns på en
arbetsplats och förlorar därmed kontakten med potentiella kunder. Dessutom kan
de inte låna utrustning av en arbetsgivare.

Riksskatteverket har gjort beräkningar över det så kallade skattefelet (RSV, 1998).
Begreppet svarar för de ”fel” som gör att beskattningen blir felaktig. Orsakerna är
inte enbart fusk utan också slarv, okunnighet eller att den skattskyldige gjort en
felaktig rättslig bedömning. Skattefelet är således inte samma sak som den svarta
ekonomin och absolut inte detsamma som ekonomisk brottslighet som dessutom
definitionsmässigt brukar ta sikte på enbart näringsidkare. Det totala skattefelet
har beräknats till 83,8 miljarder SEK, vilket motsvarar 4,7 procent av BNP eller
8,8 procent av de totala skatteinkomsterna.

Brottsutveckling

Eftersom skattebrott är spaningsbrott som måste upptäckas av företrädesvis skatte-
myndigheten i dess kontrollverksamhet, speglar den statistiska brottsutvecklingen
snarare skattemyndighetens kontrollverksamhet vad avser intensitet och inriktning
än den faktiska brottsutvecklingen. Figuren nedan är en god illustration till detta
påstående. Den ena kurvan visar antalet anmälda fall för skattebrott och den andra
kurvan antalet revisioner som skattemyndigheten utför varje år. Som framgår föl-
jer anmälningarna väl revisionsfrekvensen. Det betyder att ju fler revisioner som
utförs, desto fler skattebrott upptäcks. Anmälningarna sker med en viss eftersläp-
ning och det kan antas att det vanliga är att brottsanmälan sker först mot slutet av
en revision.
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Uppklaring

I likhet med de flesta andra ekobrott ligger uppklaringsprocenten relativt högt för
skattebrott. Det har att göra med att gärningsmannen är känd när brottet anmäls.

Som framgår av figur 11 har uppklaringsprocenten minskat under 1990-talet

Figur 10. Antal anmälda fall av skattebrott, åren 1975–1997 samt antalet revisioner utförda av
skattemyndigheten, åren 1975–1999. Indexerat.
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Figur 11. Uppklaringsprocent för brott mot skattebrottslagen, åren 1975–2000.
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jämfört med 1980-talet. Förklaringen kan vara sämre resurser hos rättsväsendet
(RR, 1994). En ökning sker emellertid sedan mitten av 1990-talet och på samma
sätt som för bokföringsbrott och brotten mot borgenärer, som tidigare redovisats,
finns flera samverkande faktorer till uppgången. Uppklaringsprocenten gick upp
kraftigt år 1999 för att därefter gå ner lika kraftigt år 2000. På grund av bristfällig
rapportering av anmälda brott under åren 1998 och 1999 kan uppklaringsprocenten
ha överdrivits för dessa år. I och med att det finns anmälningar som inte har rap-
porterats går uppklaringsprocenten upp eftersom det inte är något fel på rapporte-
ringen av de avgjorda brotten. Uppklaringsprocenten för år 2000 bedöms däremot
vara riktig. Den samlade bedömningen är därför att uppklaringsprocenten sedan
mitten av 1990-talet förbättrats. Skälet är att anmälningarna minskat och resur-
serna hos de brottsbekämpande myndigheterna har ökat.

Lagförda

Som framgår av figur 12 är tendensen under 1980- och 1990-talen att antalet
lagföringar minskar. En nivåhöjning skedde emellertid åren 1997 och 1998, sanno-
likt till följd av det uppdrag som RÅ och RPS fick av regeringen att arbeta ner
balanserna av outredda ekobrottsärenden. Under dessa år blev också påföljderna
något lindrigare än under de närmaste åren dessförinnan. Det framgår av figur 14
där andelen fängelsedomar minskar något samtidigt som strafföreläggandena ökar.
När balanser ska arbetas ner premieras kvantitet och det är därför troligt att pro-

Figur 12. Personer lagförda för brott mot skattebrottslagen (huvudbrott), åren 1983–2000. Källa: BRÅ och RSV.
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jektet drev fram en hel del mindre allvarliga ekobrott till lagföring. Särskilt skatte-
brotten var av mindre allvarlig karaktär eftersom fängelsedomarna knappast ökade
alls under denna tid. I stället var det bötesbrotten som steg kraftigt.

Lagföringarna visar nu en uppåtgående tendens och förklaringen har tidigare
redovisats: villkorlig dom kan meddelas genom strafföreläggande, särskilda resur-
ser läggs på enklare genomströmningsärenden och organisatoriska förändringar
genom Ekobrottsmyndigheten och skattebrottsenheterna.

Av intresse är emellertid att det samtidigt finns en tendens till att andelen långa
fängelsestraff ökar. Det framgår av figur 13. Förklaringen kan ligga i att det färre
antal ärenden som förs till domstol genomsnittligt sett avser allvarligare brott jäm-
fört med tidigare. En annan förklaring kan vara att antalet skatterevisioner gått
ner kraftigt under 1990-talet, vilket lett till att färre ”vanliga” skattebrott anmäls.

1993 869

1996 912

1997 986

1998 1031

1999 905  

2000 951

År Eko- och skattebrottsrevisioner

Tabell 1.
Antal eko- och skattebrottsrevisioner inom skattemyndigheten.

Källa:RSV.

Figur 13. Fängelsetidens längd (månader) för personer dömda till fängelse för brott mot skattebrottslagen
(huvudbrott), åren 1975–2000.
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Däremot har de riktade eko- och skattebrottsrevisionerna legat på en relativt kon-
stant nivå och till och med ökat mot mitten och senare delen av 1990-talet, vilket
lett till ett stort inflöde av allvarligare skattebrott. Det är sannolikt proportionerna
mellan de reguljära revisionerna och eko- och skattebrottsrevisionerna som förkla-
rar att tendensen är att en större andel fängelsedomar leder till längre straff. Av
tabell 1 framgår utvecklingen av eko- och skattebrottsrevisioner.

Ytterligare förklaringar till de längre fängelsestraffen kan vara att de grova skatte-
brotten blivit allvarligare eller att domstolarna ser allvarligare på dessa brott än
tidigare. Det genomsnittliga fängelsestraffet för de grova skattebrotten låg på 11,3
månader i mitten av 1980-talet och har sedan dess stigit till 18,0 månader år 2000.

Insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan
Inledning

Både insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan är brott som på senare tid fått stor
uppmärksamhet i medierna, men antalet utredningar är få, enbart en handfull av
dessa leder till anmälan och ännu färre personer åtalas. Enbart någon enstaka
person fälls till ansvar varje år. För otillåten kurspåverkan har inte någon person
fällts till ansvar. Utvecklingen går emellertid mot fler utredningar och åtal, sanno-
likt som en följd av att kontrollsystemen förbättrats och brotten prioriterats.

Bestämmelserna om insiderbrott och otillbörlig kurspåverkan finns numera sam-
lade i insiderstrafflagen (2000:1086). Insiderbrott innebär att en anställd e.d. ut-
nyttjar insiderinformation, det vill säga uppgifter som inte är offentliggjord eller
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Figur 14. Andel påföljder för brott enligt skattebrottslagen (huvudbrott), åren 1980–2000.
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känd omständighet som är ägnad att påverka exempelvis börskursen. Ett typiskt
förfarande är att en person i den inre cirkeln känner till ett hemligt företagsförvärv
som arbetsgivaren ska genomföra eller administrera och själv passar på att köpa
en aktiepost till en låg kurs innan affären blir offentliggjord. Vid sidan av insider-
brott (2 eller 3 §) finns det ringa brottet insiderförseelse (4 §) respektive grovt
insiderbrott (5 §) samt det oaktsamma brottet vårdslöst insiderförfarande (6 §). Den
som obehörigen röjer insiderinformation kan dömas för obehörigt röjande av insider-
information (7 §).

Med otillbörlig kurspåverkan avses förfaranden som någon genomför för att
otillbörligt påverka priset vid handeln på värdepappersmarknaden (9 §). Det kan
exempelvis röra sig om skenavtal om värdepappersaffärer.

Dold brottslighet

Förbud mot insiderhandel infördes i Sverige först år 1985 och år 1990 införlivades
EU:s direktiv om insiderhandel. Det betyder att vi har en mycket kort straffrättslig
historik på detta område.

Av tradition är brott och oegentligheter kring värdepappershandel en stor fråga
i USA (Shapiro, 1984). I USA, som har haft en tillsyn över den finansiella markna-
den sedan börskraschen år 1929, är insiderhandel inte kriminaliserat. I stället är
förbudet mot insiderverksamhet reglerat genom allmänna regler om marknads-
missbruk och med höga administrativa sanktionsavgifter, upp till tre gånger vins-
ten av bevisad insiderhandel. Det är med andra ord inte självklart att insiderhandel
ska vara kriminaliserat.

Det finns också förespråkare för en helt avreglerad marknad, som menar att
insiderhandel är positivt eftersom marknaden härigenom snabbare får information
och därmed kommer att fungera bättre. Hetzler (2001) har analyserat uttalanden
vid brottmålsrättegångar i Sverige och funnit att attityden mot insiderhandel är
ambivalent både hos åtalade och andra. Det är ofta som förmildrande omständig-
heter förs fram som rättfärdigar beteendet. Enligt Hetzler kan individen härigenom
upprätthålla en gemensam moral samtidigt som det egna beteendet hålls utanför
sådan insiderhandel som är straffbar. Kriminaliseringen av insiderhandel diskute-
ras från tid till annan.

Den sena kriminaliseringen, som dessutom är ifrågasatt av vissa, i kombination
med att de involverade ofta hittar goda skäl för sitt agerande och med hänsyn till
att upptäcktsrisken är låg, medför att bedömningen måste vara att mörkertalet är
stort för kriminaliserad insiderhandel.

Brottsstruktur

Det har aldrig lagförts någon person för otillbörlig kurspåverkan. Däremot har 22
personer fällts till ansvar för brott enligt insiderlagen mellan åren 1993 och 1999.
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Brottsutveckling

Som framgår av figur 15 har Finansinspektionen, som är tillsynsmyndighet för de
finansiella marknaderna, varje år initierat mellan 40 och 50 ärenden om insider-
brottslighet sedan år 1991. Av dessa har varje år mellan ett och åtta ärenden anmälts
till åklagare. För otillbörlig kurspåverkan är antalet ärenden och anmälningar
lägre.

Figur 15. Antal ärenden om insiderbrott initierade av Finansinspektionen samt antal ärenden anmälda till
åklagare, åren 1991–2000. Källa: Finansinspektionen.
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Lagförda

Antalet lagförda personer för brott enligt insiderlagen är mycket få. Påföljderna är
som regel villkorlig dom och dagsböter. På senare tid har emellertid någon fängel-
sedom meddelats.
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Miljöbrott
AVVVVV LARSARSARSARSARS EMANUELSSONMANUELSSONMANUELSSONMANUELSSONMANUELSSON KORSELLORSELLORSELLORSELLORSELL

Sammanfattning
Under de senaste två åren har antalet anmälningar om miljöbrott kraftigt skjutit i
höjden. År 2000 nästan femdubblades antalet inkomna anmälda misstankar om
miljöbrottslighet till åklagarna jämfört med år 1999, trots att antalet anmälda
misstankar även det året låg på en högre nivå jämfört med åren 1998 och 1997.

Förklaringen till ökningen är den uppmärksamhet som miljöfrågor och miljö-
brottslighet har fått genom att miljöbalken infördes år 1999 och till följd av orga-
nisatoriska förändringar hos polis och åklagare. Ökningen av antalet anmälningar
beror således inte på att brottsligheten har förändrats.

En tillbakablick på tiden innan miljöbalken trädde i kraft, visar att den an-
mälda miljöbrottsligheten omfattar en liten del av den faktiska brottsligheten. En-
bart ett hundratal personer har lagförts varje år.

Inledning
Industrialismen och den ekonomiska utvecklingen har inte enbart höjt levnadsstan-
darden utan också skapat miljöproblem, som i det långa loppet kan bli ett hot mot
samhället. Därför har miljöfrågornas inflytande i det politiska livet ökat. Förbätt-
rad miljökontroll och bekämpning av miljöbrottslighet bedöms därför tillhöra vik-
tiga områden då det gäller att främja skyddet för miljön. Miljöbalken (MB), som
trädde i kraft den 1 januari 1999, bör ses inte enbart som ett omfattande regelverk
på miljöområdet utan också som en markering av miljöfrågornas betydelse.

Miljölagstiftningen används för att reglera ekonomiska och samhälleliga verk-
samheter i det moderna industrisamhället. Utmärkande för denna typ av modern
lagstiftning är snarare att den reglerar verksamheter än förbjuder och kriminalise-
rar beteenden. Att begreppet reglering används markerar att lagstiftaren tolererar
den verksamhet som kontrolleras. Reglering är därför inte ett försök att helt ut-
plåna risker, utan ett försök att hantera risker (Hutter, 2001).

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,
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bättre samordning och samarbete, kompetenshöjning och effektivare organisation.
Miljöbrotten är numera ett prioriterat område (Skr, 1998).

Miljöbalken innebär en tydlig reglering av tillsynsmyndigheternas
anmälningsskyldighet för misstänkta miljöbrott som upptäcks i kontrollverksam-
heten. Den 1 januari 2000 inrättade Riksåklagaren (RÅ) i samverkan med Rikspo-
lisstyrelsen (RPS) en ny organisation för att bekämpa miljöbrott. I denna ingår
specialutbildade poliser och åklagare.

Till skillnad från den tidigare miljölagstiftningen där lagar och bestämmelser
var utspridda på flera regelverk har lagar och bestämmelser på miljöområdet sam-
manförts i miljöbalken. När det gäller de straffrättsliga bestämmelserna har dessa
sammanförts i ett separat kapitel 29 i miljöbalken. Fortsättningsvis behandlas i
denna artikel uteslutande brott och sanktionsbestämmelser.

Det finns visserligen ett särskilt brott som benämns miljöbrott, men miljö-
brottsligheten omfattar ytterligare brott som tar sikte på att skydda miljön. Men på
liknande sätt som för ekonomisk brottslighet finns inte någon enhetlig definition på
begreppet miljöbrott. Ibland brukar dessutom miljöbrottsligheten räknas till den eko-
nomiska brottsligheten, eftersom det kan handla om att minska kostnaderna i en
näringsverksamhet genom att överträda miljöbestämmelser (Korsell, 2001; Skr, 1995).

Utvecklingen synes nu gå mot att betrakta miljöbrottsligheten som ett eget om-
råde skilt från ekobrotten, bland annat till följd av att miljöbrotten hanteras av en
helt annan organisation än ekobrotten. Till skillnad mot den diskussion som sedan
länge ägt rum för ekobrotten, där inte minst sociologiska faktorer om vilka perso-
ner som begår brotten och i vilket sammanhang, brukar definititionsfrågan på
miljöbrottsområdet mer handla om vilka konkreta brott som ska räknas till miljö-
brotten. Som exempel kan nämnas jaktbrott då dessa betraktas som miljöbrott i de
fall det rör sig om skyddade arter.

De centrala miljöbrotten, till exempel miljöbrott, finns nu samlade i miljöbalken.
Till miljöbrotten räknas också brotten mot lagen (1980:424) om åtgärder mot föro-
rening från fartyg. Även brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling kan
räknas som miljöbrott om brottet gäller skyddade djur- och växtarter samt vissa
varor och avfall. Även vissa brott i brottsbalken kan, beroende på omständighe-
terna, räknas till miljöbrotten. Det gäller spridande av gift eller smitta (13 kap. 7
§), förgöring (13 kap. 8 §) och vårdslöshet med gift eller smittämne (13 kap. 9 §)
(RÅ, 2001).

Egentligen kan miljöbrottsligheten omfatta ett ännu vidare område, om man i
betydelsen miljöbrott lägger att brotten har en skadlig effekt – eller risk för sådan
– på vatten, mark och luft eller genom miljöverkan på människors hälsa. Till
ansvar för brott enligt miljöbalken ska inte heller den dömas som begått ett brott
för vilket följer samma eller strängare straff än enligt miljöbalken.

Men när miljöbrottslighet diskuteras är det viktigt att tillägga att den största
delen av den negativa miljöpåverkan som sker, trots allt äger rum inom ramarna
för vad som är tillåtet. Effekten på lång sikt kan inte alltid förutses och inte heller
de samlade miljöeffekter som följer av samtliga aktörers miljöpåverkan (Hydén
och Gillberg, 1996).
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I detta avsnitt redovisas brotten enligt miljöbalken och de straffbestämmelser
som flyttades över dit från annan lagstiftning i samband med miljöbalkens till-
komst. Vidare berörs lagen om åtgärder mot föroreningsbrott från fartyg.

Dold brottslighet
Den senaste tidens kraftiga ökning av anmälningar för miljöbrott antyder att mörker-
talet är stort. Som för ekobrotten är de flesta miljöbrott så kallade spaningsbrott,
de måste upptäckas av kontrollorgan genom tillsyn eller att de på annat sätt får
information som leder till att brottsmisstankar kommer fram i dagen. Stor upp-
märksamhet har också riktats mot hur kontrollverksamheten och sanktionssystemet
fungerar (Eriksson et al.1988; Eriksson, 1991; Rudén et al.1998; Ds., 1998; Johan-
nesson och Johansson, 2000; Pettersson, 2001). Brotten anmäls sällan av brotts-
offer, 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 miljöbrottsligheten, främst beskriver statistiken de resur-
ser som sätts in. Vilka brott som upptäcks styrs av vilka kontrollinsatser som sätts
in och vad som kontrolleras. Härigenom hamnar enbart ett urval av brotten i
rättsmaskineriet.

På samma sätt som för ekobrotten är det inte heller säkert att de upptäckta
brotten anmäls. Kontrollmyndigheter kan underlåta att anmäla eftersom de kan ha

Figur 1. Antal inspektioner utförda av Kemikalieinspektionen och antal polisanmälningar av
Kemikalieinspektionen, åren 1986–1998. Källa: Kemikalieinspektionen.
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uppfattningen att rättsväsendet saknar resurser att utreda dem. En kontrollmyndig-
het kan också underlåta 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 (Johannesson och Johansson, 2000). Kontroll-
myndigheter är mindre vana att betrakta miljööverträdare som kriminella. Deras
perspektiv är mer inriktat på att rätta till problem än att bestraffa lagöverträdare
(Benson och Cullen, 1998). Det är sannolikt dessa typer av hänsynstaganden som
minskat genom miljöbalken och den nya miljöbrottsorganisationen. Följden är att
det straffrättsliga perspektivet fått större genomslag – vilket lett till att anmälning-
arna har ökat kraftigt.

Figur 1 illustrerar fenomenet med spaningsbrott, i detta exempel sambandet
mellan antalet inspektioner och polisanmälningar för Kemikalieinspektionens kon-
trollverksamhet. Ju fler inspektioner som utförs, desto fler anmälningar görs. Vi-
dare illustreras att det inte enbart är intensiteten i kontrollverksamheten som styr
vilka brott som hamnar i rättsmaskineriet utan också vilken inriktning kontrollen
har. Som framgår av anmälningskurvan sköt anmälningarna i höjden år 1992 trots
att antalet inspektioner inte hade ökat. Skälet till förändringen av anmälningarna
var att inspektionen det året riktade särskilda kontrollinsatser mot hanteringen av
träskyddsbehandlat virke (Kemikalieinspektionen, 1999). Kemikalieinspektionen
bildades år 1986 och under de första åren finns inte något samband mellan antalet
inspektioner och anmälningar. Skälet till det är sannolikt att rutiner inte hade hun-
nit utarbetats för anmälningar.

Andra sanktioner än straff
På liknande sätt som för vissa ekobrott, särskilt skattebrott, är administrativa av-
gifter en viktig sanktion som det inte går att bortse ifrån när överträdelser på
miljöområdet ska beskrivas. Många av dessa överträdelser är i realiteten möjliga
att möta enligt det straffrättsliga systemet, men hanteras i stället genom adminis-
trativa sanktioner. En fördel för det allmänna är att uppsåt inte behöver visas för
att besluta om sådana sanktioner. Sanktionsavgifterna kan ses som ett sätt att för-
enkla handläggningen av lagöverträdelser (Zila, 1992). Kännetecknande för sank-
tionsavgifterna är att de har utformats för överträdelser som avser fastlagda ordnings-
och säkerhetsregler och därför bedöms som lätta att kontrollera (Rubenson, 1999).

I förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter finns reglerat ett antal över-
trädelser som ska föranleda den administrativa sanktionen miljösanktionsavgift.
Dessa är kopplade till överträdelser av miljöbalken eller föreskrifter som har med-
delats med stöd av balken m.m. Sanktionsavgifterna avser också överträdelser av
föreskrifter som meddelats av kontrollmyndigheter som Kemikalieinspektionen,
länsstyrelserna och kommunerna.

Avgifterna kan avse betydande belopp, lägst 5 000 kronor och högst en miljon
kronor. Antalet miljösanktionsavgifter ökade år 2000 med 278 procent jämfört
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med föregående år. År 2000 fattades sammanlagt 2 260 beslut om miljösanktions-
avgifter. De flesta beslut fattades av kommunerna (92 procent), medan länsstyrel-
serna (5 procent) och Kemikalieinspektionen (3 procent) svarade för en mindre
andel av besluten. Majoriteten av besluten (75 procent) tog sikte på kyl- och
värmepumpanläggningar som innehåller förbjudna ämnen (Naturvårdsverket,
2001).

Brottsstruktur
Av figur 2 framgår strukturen på de olika brotten i miljöbalken.

Figur 2. Anmälda brott mot miljöbalken, år 2000. Källa: BRÅ.
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Miljöfarlig kemikaliehantering

Bestämmelsen om miljöfarlig kemikaliehantering finns i 29 kap. 3 § miljöbalken. Den
tar sikte på uppsåtliga och oaktsamma gärningar avseende bristande skyddsåtgärder,
produktval eller försiktighetsmått med kemikalier. Om gärningen bedöms som miljö-
brott eller vållande till miljöstörning ska ansvar inte utkrävas för denna regel.

Bestämmelsen får närmast anses motsvara 20 § i den nu upphävda lagen
(1985:426) om kemiska produkter.

Otillåten miljöverksamhet

Brottet otillåten miljöverksamhet finns i 29 kap. 4 § miljöbalken och 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 överträ-
delse av tillståndsvillkor eller villkor för dispens eller annat liknande villkor.

Före miljöbalkens tillkomst fanns motsvarande bestämmelse i bland annat 45 §
miljöskyddslagen (1969:387).

Försvårande av miljökontroll

Brottet försvårande av miljökontroll i 29 kap. 5 § miljöbalken gäller för den som
inte lämnar underrättelser eller uppgifter som myndigheterna kan kräva enligt
miljöbalken eller som redovisar oriktiga uppgifter som har betydelse för tillstånds-
prövningen eller tillsynen.

Bristfällig miljöinformation

Brottet bristfällig miljöinformation i 29 kap. 6 § miljöbalken kompletterar brottet
försvårande av miljökontroll. Det avser dels en mer allmän informationsskyldighet
där någon bryter mot miljöbalken genom att antingen inte ge in handlingar eller
redovisa felaktiga uppgifter, dels en mer preciserad informationsskyldighet där någon
inte följer märkningskraven, som kan gälla för exempelvis kemiska produkter.
Förutsättningen för straffbarhet är att underlåtenheten eller gärningen ska vara
ägnad att försvåra bedömningen av riskerna för människors hälsa eller miljö.

Nedskräpning

Nedskräpning i 29 kap. 7 § miljöbalken avser en situation när någon skräpar ner
utomhus på en plats till vilken allmänheten har tillträde eller insyn. Bestämmelsen
fanns före miljöbalken i 37 § första stycket 7 och 23 § naturvårdslagen (1964:822).
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Obehörig befattning med djur eller växtart

I 29 kap. 10 § miljöbalken finns en straffbestämmelse som tar sikte på när någon
obehörigen tar befattning med djur- eller växtart, ägg, rom eller bon som gärnings-
mannen vet eller har skälig anledning att anta, har åtkommits genom brott mot
föreskrifter i miljöbalken.

Blankettstraffbud

När miljöbalken infördes var det inte möjligt att samla alla straffbelagda gär-
ningar under sådana brottsrubriceringar med brottsbeskrivningar som redovisats
ovan. I stället finns ett femtiotal blankettstraffbud. Med det menas att straff-
bestämmelsen inte innehåller någon självständig brottsbeskrivning. I stället har
beskrivningen begränsats till att avse en överträdelse av en materiell regel som
finns i en annan paragraf i miljöbalken. I praktiken innebär blankettstraffbuden att
alla överträdelser av föreskrifter om begränsningar eller förbud, som följer av
miljöbalken, är straffbelagda. Det kan exempelvis röra sig om överträdelser av
förbud mot att uppföra en byggnad inom strandskyddsområde, förbud till skydd för
en växtart, förbud mot spridning av bekämpningsmedel mot lövsly och flera andra
straffbestämmelser som följer av föreskrifter som begränsar den enskildes hand-
lingsfrihet eller ålägger honom eller henne förpliktelser att iaktta i verksamheten
(Rubenson, 1998).

Förorening från fartyg

I lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om
förbud mot förorening från fartyg, mottagning av skadliga ämnen från fartyg,
fartygs konstruktion m.m. Lagen innehåller flera straffbestämmelser.

Brottsutveckling
För att illustrera den kraftiga förändringen av antalet anmälningar sedan miljöbalken
trädde i kraft, finns i figur 3 en tidsserie över anmälda brott mot några av de
viktigare miljölagarna – naturvårdslagen och miljöskyddslagen – och miljöbalken.
Tidsserien har emellertid brister. För det första innehåller miljöbalken fler brott än
de två lagar som svarar för kurvan fram till och med miljöbalken trädde i kraft.
Dessutom räknas brotten statistiskt sett på ett annat sätt före miljöbalken. Trots
dessa brister åskådliggör tidsserien väl att antalet anmälningar var ganska få och
jämnt fördelade mellan åren före miljöbalkens tillkomst och att ett dramatiskt
skifte sedan inträffade.
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Följande detaljuppgifter visar uppgången av anmälningar:
År 2000 kom det in 98 brottsmisstankar till åklagarmyndigheterna om miljöfar-

lig kemikaliehantering. År 1999 kom det in 21.
År 2000 kom det in 562 brottsmisstankar om otillåten miljöverksamhet avseende

avsaknad av tillstånd etc. och 302 avseende brytande mot villkor i tillstånd. Motsva-
rande siffror för år 1999 var 99 respektive 64. År 2000 kom det in 642 brottsmisstankar
om försvårande av miljökontroll jämfört med år 1999, då siffran var 27. Därtill kom
det år 1999 in 151 brottsmisstankar mot miljöskyddslagen. År 2000 kom det in 51
brottsmisstankar om bristfällig miljöinformation, år 1999 kom det in 2.

Antalet anmälda brottsmisstankar om nedskräpning uppgick till 399 år 2000
och till 52 år 1999 – men till 89 för hela naturvårdslagen. Även om alla dessa
anmälningar enligt brott mot naturvårdslagen skulle avse nedskräpning, ökade
anmälningarna kraftigt år 2000.

År 1999 kom det in 22 brottsmisstankar avseende blankettstraffbud för natur-
vård och artskydd (29:8 MB 1–5, 8–11, 16, 17 och 28 p). År 2000 ökade anmäl-
ningarna till 171.

År 1999 kom det in 10 brottsmisstankar avseende blankettstraffbud för miljö-
skydd och vattenverksamhet. År 2000 ökade anmälningarna till 53. År 1999 kom
det in 19 brottsmisstankar avseende blankettstraffbud för kemikaliehantering etc.
År 2000 ökade anmälningarna till 196.

Figur 3. Anmälda brott mot naturvårdslagen och miljöskyddslagen, åren 1975–1998, samt anmälda
brott mot miljöbalken, åren 1999–2000. Källa: BRÅ.
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Uppklaring och lagförda
Knappast någon person har dömts till fängelse för brott mot de nu upphävda
författningarna naturvårdslagen och miljöskyddslagen. Det finns en fängelsedom
registrerad för år 1980 för brott mot naturvårdslagen. De flesta lagföringar för
brott mot naturvårdslagen skedde genom strafföreläggande. Med undantag av en
fängelsedom har påföljderna varit böter.

Antalet lagföringar för miljöbrott och vållande till miljöstörning har hittills
varit mycket begränsade. Det har rört sig om en handfull personer varje år. För
grovt miljöbrott finns enbart en lagföring (år 1999).

För brott mot miljöbalken meddelades under åren 1999 och 2000 inte någon
fängelsedom. Den vanliga påföljden för brott mot miljöbalken är böter.

Antalet lagföringar för miljöfarlig kemikaliehantering och samtliga bestämmel-
ser enligt lagen om kemiska produkter innan miljöbalken trädde i kraft (observera
att lagen om kemiska produkter innehöll ytterligare en straffbestämmelse, 21 §)
har varit relativt få, men ökat sedan början av 1990-talet till omkring 15–20 perso-
ner per år och på senare tid ännu fler.

Av figur 4 framgår att antalet lagföringar för brott mot miljöskyddslagen varit
relativt stabilt under åren. Däremot utvisar brotten mot naturvårdslagen en kraftig
nedgång sedan 1970-talet. Antalet lagföringar för brott mot miljöbalken är fortfa-
rande relativt få. En viktig framtidsfråga kommer att vara hur många lagföringar
som alla anmälningar leder till.

Figur 4. Antal personer lagförda för brott mot naturvårdslagen (huvudbrott) och mot miljöskyddslagen
(huvudbrott), åren 1975–2000, samt lagförda för brott mot miljöbalken, åren 1999–2000. Källa: BRÅ.
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Av figur 5 framgår att antalet lagförda personer för de centrala miljöbrotten –
miljöbrott, grovt miljöbrott och vållande till miljöstörning – legat relativt stabilt
under åren. Däremot har antalet lagföringar för kemikaliebrottsligheten ökat mar-
kant. Den viktigaste förklaringen är antalet inspektioner av och anmälningar från
Kemikalieinspektionen.

Varje år lagförs ett fåtal personer för brott mot föroreningslagen; år 1997 var
det fem och år 1998 tre.

Av figur 6 framgår att uppklaringsprocenten ligger relativt högt för miljöbrott.
Det är också ett typiskt fenomen för spaningsbrott som miljöbrott, eftersom gär-
ningsmannen ofta är känd. Uppklaringsprocenten ligger och pendlar mellan om-
kring 40 och 70 procent. Tendensen har emellertid varit att uppklaringsprocenten
gått svagt nedåt sedan början av 1980-talet.

En central frågeställning är vad som kommer att ske med den negativa trenden
vad gäller uppklaringsprocenten sedan 1980-talet. Kommer kurvan att vända uppåt?
De ökade resurserna bör leda till att uppklaringsprocenten höjs, men en motver-
kande faktor är trots allt den stora inströmningen av anmälningar som frestar hårt
på utredningsresurserna. Från åklagarhåll har emellertid hävdats att fler anmäl-
ningar numera leder till åtal jämfört med tiden före miljöbalken (Karlmark, 2001).
Eftersom miljöbalken har varit i kraft under enbart två år redovisas inte någon
uppklaringsprocent för brott mot miljöbalken.
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Rattfylleri
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Sammanfattning
Från att stadigt ha minskat under nästan hela 1990-talet, har den anmälda rattfylleri-
brottsligheten nu åter ökat. De troligaste förklaringarna är lagstiftningen avseende
drograttfylleri och polisens ökade tillämpning av riktade kontroller. Detta förkla-
rar emellertid inte hela ökningen; en faktisk ökning av rattfylleribrottsligheten kan
inte uteslutas. Det faktum att alkoholkonsumtionen har ökat tyder också på detta.
Ökningen kan även märkas i antalet personer som lagförts för rattfylleri.

Möjligheten att förena villkorlig dom med samhällstjänst infördes den första
januari 1999 och har, på bekostnad av fängelsedomar, blivit en relativt vanlig
påföljd i samband med grovt rattfylleri. Andelen kvinnor som misstänks för rattfyl-
leri har successivt ökat under en längre period.

Inledning
Straffet för rattfylleri har förändrats successivt från det att första påbudet kom på
1920-talet fram till den nuvarande 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 pro-
mille. 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 rattfylleri-
lagstiftningen.

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-
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straffet för grovt rattfylleri höjdes från ett till två års fängelse. Det uttalades också
att fängelsestraffet skulle betraktas som normalpåföljd vid grovt rattfylleri. Para-
graferna 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 cirka tre 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 brottsutvecklingen i termer av den
anmälda brottsligheten, försvåras av att den dolda rattfylleribrottsligheten är så
stor i relation till den synliga.

Rattfylleribrott upptäcks främst genom polisens kontroller. Uppgifter från Sta-
tens Kriminaltekniska Laboratorium, 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 övervak-
ning, 24 procent upptäcktes genom tips från allmänheten och drygt 10 procent
genom olyckor eller ett avvikande körbeteende.

Relationen mellan den dolda och den synliga 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 synliga, 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 drastiskt 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 rutin-
kontroller under början av 1990-talet. Från att koncentrera kontrollåtgärderna till
punktinsatser 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 mins-

1 Under de senaste åren har emellertid antalet registrerade sållningsprov minskat. År 2000 utfördes cirka
1 100 000 sållningsprov.
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kade. I 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.

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

År 2000 anmäldes totalt 17 403 rattfylleribrott till polisen. Det är en markant
ökning om man jämför med år 1999 då 13 941 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 1980-
talet, var relativt stabil med en nivå på mellan 21 000 och 22 000 anmälningar
årligen. Den kraftiga nedgången år 1985 berodde troligtvis på en omorganisation
av polisen, vilket resulterade i färre trafikpoliser (Knutsson, 1992). Under period
två som sträcker sig från år 1985 till 1991, ökade antalet anmälda rattfylleribrott;
år 1991 var antalet anmälningar uppe i 26 100.

Under den tredje perioden, åren 1991–1998, minskade antalet anmälda rattfylleri-

Figur 1. Antal polisanmälda rattfylleribrott, åren 1975–2000.
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brott markant med i genomsnitt 10 procent årligen. År 1998 var antalet anmälda
rattfylleribrott 12 127. Under den sista perioden 1999–2000 ökade antalet anmälda
rattfylleribrott åter igen.

Trafikolyckor

Eftersom antalet anmälda rattfylleribrott inte är ett bra mått på den faktiska brottslig-
heten bör även andra statistikkällor studeras för att 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, självkritiken
minskar liksom förmågan att göra realistiska riskbedömningar. Vidare försämras
reaktionstiden och koordinationen i takt med att blodalkoholhalten ökar. Vid framfö-
randet 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 drabbas av trafikolyckor har visats öka redan vid en påverkans-
grad under 0,5 promille (SOU, 1970). Zador (1991) har också visat att varje ök-
ning av blodalkoholhalten med 0,2 promille medför att risken för singelolyckor
fördubblas. Vidare visar en svensk studie (Öström och Eriksson, 1993) att mer än
varannan person som omkommit i en singelolycka, är påverkad av alkohol.

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
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. Efter en
neråtgående trend, ökade dödsolyckorna mellan åren 1996–2000 åter igen. År 2000
rapporterades 535 dödsolyckor till polisen, vilket innebär en viss ökning jämfört
med året innan. Det är dock under den nivå som antalet dödsolyckor låg på under
hela 1980-talet och första hälften av 1990-talet. Antalet polisrapporterade singel-
olyckor uppvisar samma utveckling och ökade mellan åren 1995 och 2000. År
2000 var antalet singelolyckor 3 644.

Under första delen av 1990-talet minskade antalet förare med misstänkt alkohol-
påverkan i samband med polisrapporterade trafikolyckor med personskada dras-
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tiskt. Som framgår av figur 2 är mönstret detsamma som för utvecklingen av döds-
olyckor och singelolyckor. Precis som för dödsolyckor och singelolyckor ökade
också dessa olyckor med misstänkt alkoholpåverkan efter år 1997. Dessa resultat
antyder att det skett en viss ökning av den faktiska rattfylleribrottsligheten under
senare år.

Varför ökar rattfylleribrottsligheten?

Som tidigare nämnts gjordes två omfattande reformer inom trafiknykterhets-
lagstiftningen under 1990-talet. Huvudresultatet i utvärderingen av 1990 års reform
(Norström och Andersson, 1996) är att reformen ledde till att den faktiska rattfylleri-
brottsligheten minskade med omkring 18 procent och att antalet trafikolyckor med
dödlig utgång minskade med omkring 8 procent. Resultaten är statistiskt 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 (också ofta alkohol-
relaterade) 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 och 2000 kan det finnas tre tänkbara förklaringar. Den största
förklaringen är att antalet anmälningar av rattfylleri under påverkan av narko-
tika, som infördes i lagstiftningen den 1 juli 1999, ökat markant. År 1999 var

Figur 2. Antal polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödlig utgång, samtliga polisrapporterade singelolyckor
och antal förare med misstänkt alkoholpåverkan delaktiga i vägtrafikolyckor med personskada, åren 1980–
2000. (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).
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omkring 1 700 av antalet anmälda rattfylleribrott just rattfylleri under påverkan
av narkotika. År 2000 ökade anmälningarna till cirka 3 800. En annan förklaring,
som inte är lika betydande som föregående, torde vara polisens riktade kontroller
mot områden nära lördagsöppna systembolag år 2000 (Norström och Skog, 2001).
Den tredje förklaringen, som är något mer osäker, har att göra med polisens änd-
rade registreringsrutiner för anmälda trafikbrott, en förändring som emellertid en-
dast kan ha en liten effekt på rattfylleribrotten. Ovanstående faktorer torde dock
inte förklara hela ökningen. En faktisk ökning av rattfylleribrottsligheten under
senare år kan sålunda inte uteslutas. Den totala alkoholkonsumtionen ökade också
under år 2000 om man jämför med åren 1996 och 1998 (Leifman m.fl., 2000). En
ökad konsumtion har ett belagt samband med antalet rattfylleribrott.

Regional fördelning
Sett till de anmälda rattfylleribrottens regionala variation under år 2000 hade Kro-
nobergs län, med 158 anmälda brott per 100 000 invånare, den lägsta anmälda

Rattfyllerier

224 - 235
198 - 224
172 - 198
158 - 172Figur 3. Antal polisanmälda brott per 100 000

invånare, år 2000.
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rattfylleribrottsligheten i förhållande till befolkningsstorlek. I absoluta tal motsva-
rar detta 279 anmälda rattfylleribrott. Södermanlands län hade den högsta an-
mälda rattfylleribrottsligheten per 100 000 invånare med sina 235 anmälda
rattfylleribrott, vilket i absoluta tal motsvarar 602 anmälda rattfylleribrott. Det
registreras sålunda omkring två gånger fler brott per 100 000 invånare i Söderman-
lands län än i Kronobergs 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
Antalet personer misstänkta för rattfylleribrott (inklusive grovt) under år 2000 var
11 695. Av dessa var 1 081 personer eller 9,2 procent kvinnor. Andelen kvinnor har
ökat tämligen konstant sedan år 1975, då utgjorde de drygt 4 procent av antalet
misstänkta för rattfylleribrott.

Figur 4. Antal misstänkta män respektive kvinnor per 100 000 invånare 15 år eller äldre,
åren 1975–2000.2

2 Nedgången under år 1999 beror på ett bortfall i statistiken.
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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 sålunda
inte tillräckliga för att förklara den fortsatta ökningen av andelen kvinnliga gärnings-
personer  under 1990-talet. En hypotes om ökningen av kvinnoandelen under 1990-
talet, då alltså rattfylleribrottsligheten minskade, är vad som betecknas som
”preventionens avtagande gränsnytta” (se t.ex. Skog, 1992), det vill säga att effek-
ten av olika preventiva strategier är störst bland personer med god prognos för
rehabilitering.

Under förutsättning att de registrerade rattfylleribrotten speglar den faktiska brotts-
ligheten, verkar det som om hypotesen om ”preventionens avtagande gränsnytta” i
större utsträckning gäller de kvinnliga rattfylleristerna. Det kan förklaras på föl-
jande sätt. Från en intervjuundersökning kan man se att andelen kvinnliga problem-
konsumenter i högre grad än männen är överrepresenterade bland dömda rattfyllerister
i jämförelse med normalbefolkningen (Bergman, 1994). Potentiella kvinnliga
rattfyllerister kan därför relativt sett antas ha en sämre prognos än män. När de
preventiva åtgärderna förstärks minskar därför antalet misstänkta kvinnor mindre

Figur 5. Antal misstänkta män och kvinnor i olika åldersgrupper (index), per 100 000 invånare i
respektive kategori, åren 1975–2000.3 Index år 1975=100.
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än antalet misstänkta män (se figur 5). Den enda ökningen under senare delen av
1990-talet av antalet misstänkta personer per 100 000 invånare (15 år och äldre), har
skett bland de vuxna kvinnorna. Att antalet unga gärningsmän 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 teorierna. 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 grund-
lägga ett avancerat alkoholbruk. Under år 2000 ökade antalet män och kvinnor i
samtliga åldersgupper, kvinnor över 20 år ökade dock mest.

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.

År 2000 lagfördes 146 personer för rattfylleri under påverkan av narkotika,
3 768 personer för rattfylleri och 5 051 personer för grovt rattfylleri (avser endast
huvudbrott).4 Den vanligaste påföljden (37 %) vid rattfylleribrott under påverkan

4 Grovt rattfylleri avser både alkoholrattfylleri och drograttfylleri.
5 Grovt rattfylleri avser både alkoholrattfylleri och drograttfylleri.

Drograttfylleri Rattfylleri    Grovt rattfylleri 1 Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
        (%)       (%)       (%)       (%)

Domar 67 45,9 711 18,9 4 989 98,8 5 767 64,3
  Fängelse 4 2,7 7 0,2 2 215 43,9 2 226 24,8
  Rättspsykiatrisk vård 0 0,0 0 0,0 5 0,1 5 0,1
  Skyddstillsyn 4 2,7 9 0,2 1 256 24,9 1 269 14,2
  Villkorlig dom 0 0,0 2 0,1 1 358 26,9 1 360 15,2
  Överlämnande till vård 0 0,0 6 0,2 40 0,8 46 0,5
  Böter 54 37,0 670 17,8 26 0,5 750 8,4
  Övriga domar 5 3,4 17 0,5 87 1,7 109 1,2

Strafföreläggande 38 26,0 3 004 79,7 6 0,1 3 048 34,0
Åtalsunderlåtelse 41 28,1 53 1,4 56 1,1 150 1,7

Totalt 146 100,0 3 768 100,0 5 051 100,0 8 965 100,00

Tabell 1.
Påföljdsstruktur för personer lagförda för drograttfylleri, rattfylleri eller grovt rattfylleri
som huvudbrott, år 2000.

5
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av narkotika var böter utfärdat av domstol, den näst vanligaste (26 %) var straffö-
reläggande, det vill säga böter utfärdat av åklagare.

När det gäller rattfylleri är den alltigenom dominerande påföljden (80 %) straff-
föreläggande. I princip alla övriga fall (18 %) renderade böter utfärdade av dom-
stol. Endast 0,2 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 2000 var fängelse, 44 procent. Den
genomsnittliga strafftiden var 1,6 månader. Andra vanliga påföljder är villkorlig
dom (27 %), till övervägande del i kombination med samhällstjänst och skyddstill-
syn, 25 procent. Fördelningen av påföljderna för drograttfylleri, rattfylleri 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.

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.

Figur 6. Andel grova rattfyllerister dömda till fängelse, villkorlig dom respektive skyddstillsyn, åren
1986–2000.
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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 2000 också blev.
Andelen grova rattfyllerister, som dömdes till fängelse, sjönk kraftigt under åren
1999 och 2000 till 49 respektive 44 procent. Samtidigt som andelen villkorliga
domar i kombination med samhällstjänst ökade påtagligt. Fördelningen av påfölj-
derna framgår av figur 6.

Förebyggande åtgärder
Rattfylleri är ett av de få brott där preventiva effekter av lagstiftningen kunnat
beläggas. Både lagstiftningen år 1990 och 1994 medförde med största säkerhet att
den faktiska rattfylleribrottsligheten minskade.

Andra insatser, som kan antas ha påverkat rattfylleribrottsligheten, är polisens
slumpmässiga utandningsprov. Studier (Törnros, 1995) av detta har visat att perso-
ner 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 betraktas i det allmänna rättsmedvetandet som ett allvarligt brott,
det visar tidigare undersökningar som behandlar befolkningens rättsmedvetande
(Lindén och Similä, 1982; Axberger, 1996). Medierna bidrar i hög grad till att
upprätthålla 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 åttiotalet 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.
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Sammanfattning
År 2000 anmäldes drygt 32 000 brott mot narkotikastrafflagen, vilket utgjorde
ungefär tre procent av det totala antalet polisanmälda brott i Sverige detta år. Den
största andelen anmälda brott rörde misstanke om innehav eller eget bruk av nar-
kotika. Polisens insatser styr i hög grad utvecklingen av antalet anmälda narkoti-
kabrott vilket innebär att utvecklingen av den faktiska narkotikabrottsligheten inte
enbart kan tolkas utifrån anmälningsstatistiken. Andra källor, som exempelvis un-
dersökningar av skolungdomars drogvanor tyder på ett ökat narkotikamissbruk
sedan slutet av 1980-talet, då den självrapporterade narkotikaanvändningen var
som lägst bland skolungdomar.

Under de senaste tio åren har en successiv ökning av antalet personer som lag-
förts för narkotikabrott skett. Cirka 40 procent lagfördes år 1999 för eget bruk av
narkotika.

När det gäller brottspreventiva åtgärder poängteras i Narkotikakommissionens
utvärdering av samhällets narkotikapolitiska insatser sedan 1980-talet, att balan-
sen mellan förebyggande åtgärder, behandling och kontroll behöver återställas.

Inledning
Med narkotikabrott avses både brott mot narkotikastrafflagen (NSL) och brott mot
varusmugglingslagen (VSL) i de fall varan utgörs av narkotika. Enligt narkotika-
strafflagen, som trädde i kraft år 1968 och därefter har kompletterats vid ett flertal
tillfällen, är numera all hantering av narkotika straffbar. De mest centrala lag-
ändringar som genomförts under senare år, har tagit sikte på konsumtionen av
narkotika. År 1988 kriminaliserades bruket och år 1993 skärptes straffet för eget
bruk genom att fängelse i högst sex månader infördes i straffskalan. I huvudsak var
det den allmänpreventiva tanken som låg bakom kriminaliseringen år 1988, medan
straffskärpningen år 1993 framför allt syftade till att möjliggöra polisiära ingri-
panden på ett tidigare stadium. En viktig konsekvens av kriminaliseringen var att
det blev möjligt att utdöma vårdinriktade påföljder för narkotikabruk.

Narkotikastrafflagen är uppbyggd kring tre huvudbrott som benämns normal-
brott (1 §), ringa narkotikabrott (2 §) och grovt narkotikabrott (3 §). I samtliga fall
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förutsätts uppsåt. De utdömda påföljderna beror på brottets svårhetsgrad utifrån
kriterier som exempelvis mängden narkotika och typ av preparat.

Läkemedelsverket redovisar en förteckning på ungefär 300 ämnen som enligt
svensk lagstiftning klassificeras som narkotika. De vanligaste preparaten vid nar-
kotikabrottslighet är cannabis (hasch och marijuana), centralstimulantia (till ex-
empel amfetamin) och opiater (till exempel heroin). Amfetamin, inom gruppen
centralstimulantia, är det vanligast förekommande preparatet totalt sett i lagförings-
sammanhang1, följt av cannabis. Dessa grupper utgjorde år 1999 runt 35 procent
vardera av samtliga preparat som förekom i narkotikalagföringarna. Under senare
år har nya preparat uppmärksammats. Ecstasy, som tillhör gruppen fenyletylaminer
och är besläktad med amfetamin, narkotikaklassades år 1986 och GHB
(GammaHydroxiButyrat) år 2000. Vid jämförelse mellan olika preparat i lagförings-
sammanhang, ser man allvarligare på ecstasy än på amfetamin. Generellt bedöms
dock kokain och heroin som de grövsta preparaten ( Sterzel, 1998).

Dold brottslighet
Narkotikabrott är ett så kallat spanings- och ingripandebrott. Det betyder att brot-
ten upptäcks genom insatser från polisens eller tullens sida och därmed kan föras
vidare genom rättsväsendet. Det innebär att den faktiska narkotikabrottsligheten
är större än den brottslighet som redovisas i kriminalstatistiken. Relationen mellan
anmäld och faktisk brottslighet, det så kallade mörkertalet, är således mycket stort
för narkotikabrott. Med hjälp av kriminalstatistiken är det därmed inte möjligt att
direkt belysa omfattningen av denna typ av brottslighet. Narkotikabrott är också
en speciell brottstyp beroende på att antalsräkningen är svår att hantera. Det kan
vara svårt att precisera hur många brott som en person som kontinuerligt använder
och hanterar narkotika begår. Det är således inte helt klart vad som avses med
faktisk brottslighet. Däremot ger statistiken troligen en acceptabel bild av
narkotikabrottslighetens struktur, till exempel med avseende på förekomst av olika
preparat, beroende på att man kan anta att mörkertalet är ungefär detsamma för
olika kategorier.

För att närmare kunna belysa den dolda narkotikabrottsligheten och få en bättre
bild av narkotikamissbruket, finns annan statistik att tillgå. Flera generella
kartläggningar genomförs där olika grupper tillfrågas om narkotikamissbruk. Ex-
empel på detta är de årliga drogvaneundersökningarna som genomförs av Central-
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Även case-finding under-
sökningar, stickmärkesregistret, antalet fall av hepatit och narkotikarelaterad död-
lighet kan vara användbara indikatorer för att närmare bestämma den faktiska
brottsligheten.

1 Avser domar och strafförelägganden. För åtalsunderlåtelse kan preparat inte särskiljas.
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Brottsstruktur
I anmälningsstatistiken är brott mot narkotikastrafflagen uppdelade på brottstyper-
na överlåtelse, framställning, innehav, eget bruk samt innehav och eget bruk. Från
och med redovisningen av 1999 års anmälningsstatistik kan innehav särskiljas från
bruk. En nyhet från och med år 2000 är att anmälningar där både innehav och
bruk förekommer, redovisas separat.

År 2000 registrerade polisen 32 423 brott mot narkotikastrafflagen vilket utgjorde
ungefär tre procent av det totala antalet polisanmälda brott i Sverige detta år. I figur 1
redovisas andelar för de olika brottstyper som brott mot narkotikastrafflagen indelas
efter. Ungefär 40 procent av anmälningarna avser eget bruk av narkotika. Nästan lika
stor andel av anmälningarna avser misstanke om innehav av narkotika. Överlåtelse
och innehav tillsammans med bruk står vardera för cirka en av tio anmälningar. Fram-
ställning av narkotika svarar för en halv procent av alla anmälningar.

Fördelningen av de anmälda brotten mot narkotikastrafflagen har inte föränd-
rats nämnvärt under den senare delen av nittiotalet. De två brottstyperna innehav
och eget bruk, som innan år 1999 redovisades som en brottstyp, har under de
senaste åren utgjort omkring 75 procent av de anmälda brotten.

När det gäller brott mot varusmugglingslagen, där varan utgörs av narkotika,
anmäldes drygt 350 brott år 2000. Sedan år 1980 har varusmugglingsbrotten avse-
ende narkotika minskat stadigt, från cirka 2 300 brott år 1980 till omkring 350
brott år 2000. Det innebär en minskning med ungefär 85 procent. Minskningen
märks dock inte i den totala anmälningsstatistiken över narkotikabrott eftersom
det, i relation till brotten mot narkotikastrafflagen, förekommer få registrerade
brott mot varusmugglingslagen.

Figur 1. Andel polisanmälda brott mot narkotikastrafflagen efter typ, år 2000.
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Brottsutveckling
Som tidigare nämnts är det viktigt att använda flera olika källor för att kunna
uttala sig om narkotikabrottslighetens utveckling. I de självdeklarerade drogvane-
undersökningarna framkom att andelen skolungdomar, som uppgav att de någon
gång använt narkotika, var ungefär 9 procent år 2000 (se figur 2). Andelarna har
ökat sedan slutet av 1980-talet. Görs en jämförelse av den självdeklarerade
narkotikaanvändningen mellan åren 1971 och 2000 visar det sig att andelen skol-
ungdomar, som uppger att de någon gång använt narkotika, nästintill halverats
sedan början av 1970-talet (från cirka 15 procent år 1971 till 9 procent år 2000).
Andelen värnpliktsmönstrande, som någon gång brukat narkotika, var ungefär
lika stor år 19992 som år 1971.

Trots att endast ett par promille av samtliga ungdomar årligen misstänks för
narkotikabrott uppvisar utvecklingen av ungdomars självrapporterade drogvanor
och statistik över ungdomar misstänkta för narkotikabrott parallella mönster (Lind-
ström och Svensson, 1998).

När kriminalstatistiken används för att tolka hur narkotikabrottsligheten ut-
vecklats över tid är det viktigt att beakta olika användningssätt av statistiken. När
ett brott registreras av polisen anges dels brottstyp, dels antal brott. För registrering
av brottstyp används en viss brottskod för ett visst brott, detta benämns även som

Figur 2. Andel skolelever i årskurs 9 och värnpliktsmönstrande som uppgav att de någon
gång prövat narkotika, åren 1971–2000. Källa: CAN, 2000.
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2 Uppgift saknas för andelen värnpliktsmönstrande som någon gång brukat narkotika åren, 1988–1991.
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ett, av polisen registrerat, anmält fall. För att beräkna antal registrerade brott
gäller huvudprincipen att varje gång ett visst lagrum överträtts ska det räknas som
ett brott. För narkotikabrott kan det exempelvis innebära att i en brottsutredning
där en misstänkt person uppger att han eller hon sålt narkotika till ett flertal perso-
ner eller till en och samma person vid flera tillfällen, och brottet kan styrkas som
överlåtelse, registreras det som ett anmält fall och flera anmälda brott. Statistiken
över antalet fall (anmälningar oavsett antal brott) påverkas inte när en brotts-
utredning resulterar i en stor mängd anmälda brott och fungerar därmed som ett
komplement till statistikserien över anmälda brott.

I figur 3 redovisas utvecklingen sedan år 1975 över samtliga anmälda brott
samt antalet anmälda fall rörande brott mot narkotikastrafflagen.

Antalet anmälda brott mot narkotikastrafflagen i början på 1980-talet, då över
65 000 brott anmäldes årligen, låg betydligt över genomsnittet för hela perioden
1975–2000. De kraftiga ökningarna dessa år beror troligen på förstärkta polis-
insatser mot narkotikabrottsligheten och på ändringar i rättspraxis. Exempelvis
meddelade Riksåklagaren år 1980 i ett cirkulär att även små mängder narkotika,
och då inte minst cannabis, skulle rapporteras som narkotikabrott, vilket bidrog
till offensiva polisinsatser mot gatuhandeln. Under hela 1990-talet var antalet an-
mälda brott mot narkotikastrafflagen relativt stabilt. Omkring 30 000 brott an-
mäldes årligen. Undantaget var år 1993 då cirka 41 000 brott anmäldes (se figur
3). Denna topp förklaras helt av en brottsutredning i Kristianstads polisdistrikt där
ett hundratal ungdomar misstänktes i samband med en ravefest. En stor del av de
anmälda brotten, dels överlåtelse, dels innehav av narkotika, genererades dess-
utom av transaktioner som pågick i cirka ett års tid mellan enbart två personer.
Detta orsakade en markant ökning i anmälningsstatistiken.

Figur 3. Antal polisanmälda brott mot narkotikastrafflagen och antal anmälningar (fall),
åren 1975–2000.
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Statistikserien över antalet anmälningar (fall) rörande narkotikabrott uppvisar
inte lika stora svängningar som serien över antalet anmälda brott (se figur 3).
Mellan åren 1980 och 1993 uppgick antalet fall till i genomsnitt 14 000 per år.
Under senare hälften av 1990-talet ökade antalet fall successivt. År 2000 var anta-
let registrerade anmälningar (fall) drygt 30 000, en ökning med cirka 45 procent i
jämförelse med år 1980. Enligt figur 3 märks en tendens till att de båda statistik-
serierna närmar sig varandra. Det innebär att antalet anmälda brott per fall sjun-
ker. År 2000 innehöll varje anmälan (fall) i genomsnitt 1,1 brott. Tjugo år tidigare
var siffran 4,6 brott per fall. Under hela 25-årsperioden noteras det lägsta antalet
anmälda brott per fall år 2000. Sannolikt är denna utveckling ett resultat av för-
ändringar i hur polisen dokumenterar upptäckt narkotikabrottslighet snarare än en
verklig förändring.

Den anmälda narkotikabrottsligheten bestäms, som tidigare nämnts, främst
av hur polisen arbetar. Av polisväsendets hela budget avsattes år 2000 ungefär
sju procent för att bekämpa narkotikabrottsligheten. Denna andel har varit rela-
tivt konstant de senaste tio åren, men stora skillnader finns i de lokala polis-
myndigheternas budgetsatsningar (RPS, 1999). Omkring 900 poliser3 var år 2000
sysselsatta med narkotikaärenden exempelvis genom spanings- och utrednings-
verksamhet. Antalet har successivt ökat de senaste tio åren. Som en jämförelse
kan nämnas att antalet poliser, som arbetade med narkotikaärenden år 1990, var
466. I vilken utsträckning polisens olika insatser mot narkotikabrottsligheten har
effekt på narkotikasituationen i allmänhet och nyrekryteringen i synnerhet, är
emellertid svårt att säga. I en utvärdering av (BRÅ, 2000), där konsekvenserna
av kriminaliseringen av narkotikabruk studeras, påvisas att genom förändringar
i polisens arbetssätt lagfördes fler unga personer, som inte tidigare varit kända,
för ringa narkotikabrottslighet. Samtidigt fann man inga entydiga bevis på att
polisens förändrade arbetssätt och den straffskärpning som genomfördes år 1993
då fängelse infördes i straffskalan, skulle ha haft någon direkt effekt på ungdomars
drogvanor och därmed minskat nyrekryteringen.

Regional fördelning
Den registrerade narkotikabrottsligheten följer i stort annan brottslighet när det
gäller den geografiska spridningen. Det förekommer dock vissa avvikelser bland
annat beroende på att enstaka tillslag från polisens eller tullens sida kan medföra
att ett stort antal brott registreras. År 2000 anmäldes exempelvis flest brott mot
narkotikastrafflagen i Östergötlands län (556 brott per 100 000 invånare mot 328
för hela riket, se figur 4). Andra län som redovisar ökningar jämfört med året
innan, var exempelvis Jönköpings, Dalarnas och Västernorrlands län.

3 Uppgiften baseras på antalet timmar som polisen varit sysselsatt med narkotikaärenden.
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Den regionala fördelningen, när det gäller brott mot varusmugglingslagen där
varan utgörs av narkotika, visar en koncentrering till storstadsregionerna, där Skåne
hade flest anmälningar av narkotikasmuggling. Sannolikt beroende på att en ma-
joritet av narkotikan på den svenska marknaden kommer från kontinenten. Jämfö-
relser mellan regionerna visar att Skåne hade ungefär dubbelt så många anmälda
brott mot varusmugglingslagen per invånare, som Stockholms eller Västra Göta-
lands län  hade. Denna bild är konstant sedan år 1995.

Uppklaring
Begreppet uppklarat brott är en teknisk term för brott som, från polisiär synpunkt,
anses ha fått ett klarläggande. Det innebär inte per automatik att någon bundits till
brottet. Om polisen till exempel utan vidare utredning beslutar att brottet ej är
styrkt, anses brottet som uppklarat.

Narkotikabrott

427 - 557
328 - 427
230 - 328
181 - 230

Figur 4. Antal polisanmälda brott mot narkotikastrafflagen per 100 000 invånare, länsvis, år 2000.
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Eftersom narkotikabrott är ett spanings- och ingripandebrott, där polisens (eller
tullens) arbetsinsatser är avgörande för att brottet ska bli känt, är en misstänkt person
oftast identifierad redan vid anmälan. Därmed är andelen uppklarade narkotikabrott
generellt sett mycket hög. År 2000 registrerades 75 procent av de anmälda brotten
mot narkotikastrafflagen som uppklarade. Uppklaringsprocenten de senaste tio åren
har för brott mot narkotikastrafflagen i genomsnitt legat på 80 procent.

Misstänkta
När begreppet misstänkt person används i statistiken innebär det att en straffmyndig
person, 15 år eller äldre, av polis eller åklagare anses vara skäligen misstänkt och att
brottsmisstanken kvarstår efter avslutad utredning. År 2000 misstänktes 11 966 per-
soner för narkotikabrott. Merparten (95 %) misstänktes för brott mot narkotikastraff-
lagen. Vid en jämförelse över tid av antalet personer misstänkta för brott mot narkotika-
strafflagen har det skett en ökning med 55 procent sedan år 1990. Antalet misstänkta
har, under de senaste 25 åren, aldrig varit så högt som år 2000. Utvecklingen av
antalet personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen följer inte direkt ut-
vecklingen av den registrerade narkotikabrottsligheten. Det beror bland annat på att
polisens praxis vad gäller antalsräkningar förändrats genom åren.

4 Tidsserien som visar antalet vuxna (dvs. personer över 20 år ) misstänkta för narkotikabrott hänförs till den
högra y-axeln.

Figur 5. Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen efter ålder, åren
1980, 1985, 1990, 1995 och 1998. 4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1980 1985 1990 1995 1998

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

 15-17år 18-20 år vuxna



251

Narkotikabrott

Figur 5 visar hur antalet personer, misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen,
i olika åldersgrupper har förändrats sedan år 1980. För gruppen över 20 år, det vill
säga misstänkta vuxna, märks en successivt stadig ökning från omkring 4 000
misstänkta år 1980 till drygt 9 000 år 1998.

De båda utvecklingskurvorna för antalet misstänkta personer mellan 15 och 17 år
och antalet misstänkta personer mellan 18 och 20 år, följer likadana mönster. Antalet
misstänkta i respektive åldersgrupp var ungefär lika många år 1998 som år 1980.
Åren däremellan var antalsnivåerna betydligt lägre. Det år som lägst antal miss-
tänkta personer i åldersgrupperna 15–17 år och 18–20 år registrerades var 1990.
Antalet misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen, mellan 15 och 17 år, var detta
år drygt 100 personer. Motsvarande antal misstänkta i åldersgruppen 18–20 var
omkring 600 personer. Av det totala antalet misstänkta år 1998 var 15 procent kvin-
nor. Andelen misstänkta kvinnor låg under 1990-talet konstant kring 15 procent.

Lagförda
Sammanlagt lagfördes 12 470 personer för narkotikabrott år 1999. Begreppet lag-
föring innebär att en person fällts som skyldig till brott i domstol (dom) eller att ett
beslut fattats av åklagare (strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse). Anledningen
till att det finns fler lagförda än misstänkta personer är att i statistiken över miss-
tänkta personer kan en och samma person endast förekomma en gång, oavsett hur
många brott personen i fråga registreras för under året. Denna distinktion görs inte
i lagföringsstatistiken där varje lagföringstillfälle ingå. År 1999 bestod 65 procent

Figur 6. Antal personer lagförda för narkotikabrott, åren 1990–1999.
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av lagföringarna av domar, medan strafföreläggande och åtalsunderlåtelse utgjorde
22 respektive 15 procent. I likhet med antalet misstänkta ökade antalet personer
som lagfördes för narkotikabrott under de senaste tio åren i stort sett kontinuerligt,
med en något högre ökning efter år 1993 (se figur 6). I genomsnitt ökade antalet
lagföringar med ungefär fem procent varje år under den senaste tioårsperioden.

I lagföringssammanhang utgjorde brottskategorin eget bruk av narkotika den
största delen av samtliga domar och strafförelägganden, med drygt 4 000 lagförda
personer (38 procent) år 19995. Sedan bruket av narkotika kriminaliserades år
1988 ökade andelen lagförda för bruk, framför allt från och med år 1994, succes-
sivt. Antalet personer lagförda för eget bruk av narkotika fyrdubblades under dessa
år. Ökningen bör ses mot bakgrund av den lagändring som trädde i kraft år 1993
och som gjorde det möjligt för polisen att genomföra urin- och blodprovstagning
vid skälig misstanke om narkotikabruk. Denna möjlighet användes i allt större
utsträckning, mellan åren 1994 och 1998. Då fördubblades antalet prov från 6 000
till 12 000. Ungefär 90 procent av de prov som tas varje år är positiva
(Rättsmedicinalverkets årsredovisning, 1999).

I statistiken över personer som blivit lagförda för narkotikabrott kan antalet
påföljder där narkotikabrottet var huvudbrott urskiljas6. År 1999 var det totala
antalet lagföringar med narkotikabrott som huvudbrott drygt 7 200. Detta antal
har nästintill fördubblats sedan år 1986.

5 Övriga brottskategoriers andelar i lagföringssammanhang år 1999 var för innehav 33 %, innehav och bruk
12 %, överlåtelse 7 %, narkotikasmuggling 6 %, framställning 1 % och övriga brott/kombinationer 4 %. De
lagföringar där åtalsunderlåtelse utfärdades är inte med i redovisningen av brottskategorierna.
6 Redovisningen av huvudbrott innebär att narkotikabrottet var det brott i lagföringen med högst straffskala.

Figur 7. Antal lagförda efter huvudpåföljderna fängelse, böter (genom strafföreläggande eller
dom) och åtalsunderlåtelse, där narkotikabrottet är huvudbrott, åren 1986, 1990, 1996
och 1999.
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Sedan mitten av 1980-talet märks en tydlig förändring av antalet påföljder där
narkotikabrott stod som huvudbrott (se figur 7). Antalet personer som dömdes till
böter, antingen genom dom eller strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, ökade
betydligt medan antalet personer dömda till fängelse var relativt konstant.

Den förändring i strukturen för vilka typer av gärningar som ingår i lagföringarna
och den svårighet som brottet tillskrivs, påverkar givetvis vilka påföljder som
utdöms. I och med att andelen lagförda för ringa narkotikabrott ökade, ökade
också de påföljder som är vanliga för dessa typer av brott, som exempelvis åtals-
underlåtelse, medan påföljder för grova narkotikabrott minskade.

Offer
Vid en analys av den anmälda narkotikabrottslighetens utveckling utgår man ifrån
att narkotikabrotten tillhör de så kallade offerlösa brotten. Det innebär att den helt
övervägande delen av narkotikabrotten inte anmäls, utan blir kända först när
gärningen upptäcks genom polisens eller andras insatser. Vid flera andra brott,
exempelvis våldsbrott eller tillgrepsbrott, är det vanligt att polisen får kännedom
om brottet genom en anmälan från personen som blivit utsatt. Det gäller alltså inte
i samma utsträckning för narkotikabrotten.

Förebyggande åtgärder
Den utvärdering som Narkotikakommissionen gjort av samhällets narkotikapolitiska
insatser sedan 1980-talet (SOU 2000:126) omfattar en översyn av lagstiftningen
inom området, insatser för att förebygga missbruk, rehabilitering av missbrukare
och insatser för att begränsa tillgången på narkotika. En övergripande bedömning,
som Narkotikakommissionen gör, är nödvändigheten av en starkare prioritering,
tydligare styrning och bättre uppföljning av narkotikapolitiken och insatserna på
alla nivåer, från lokala preventiva åtgärder i kommunen till regeringens arbete.
Andra mer påtagliga förslag från kommissionens sida är exempelvis att inrätta
lokala rådgivningsverksamheter i alkohol-, narkotika- och missbruksrelaterade frå-
gor, och en nationell hjälptelefonlinje dit allmänheten gratis kan vända sig med
frågor, samt att utforma ett särskilt rapporteringssystem för stölder och annat svinn
under transporter till och från apotek och sjukhus. Allmänt när det gäller insatser
mot utbudet av narkotika framhåller kommissionen att myndigheterna på kontroll-
området tillförs ytterligare resurser för att minska tillgången på narkotika. Kom-
missionen poängterar att balansen mellan förebyggande åtgärder, behandling och
kontroll behöver återställas. Dagens situation, där behandling och prevention fått
stå tillbaka för kontrollåtgärder, bör återfå en jämvikt, enligt kommissionen (SOU,
2000:126).
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