
Sveriges officiella Kriminalstatistik – Tabellkatalog  
 

 
 

Anmälda brott 
 
 De flesta tabellerna finns från och med år 1995. 

 Preliminär statistik för anmälda brott finns även för innevarande år. 
 Tidsserier samt vissa tabeller publiceras i årsboken Kriminalstatistik. 

 

Preliminär statistik 

 
Månadsstatistik 

  
Tab. P1 Anmälda brott, totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp och period då brottet 

anmälts: Aktuell månad samt ackumulerat under året och senaste 12 månaderna samt 
jämförelse med motsvarande period föregående år. Preliminära uppgifter för hela 
landet och per län. 

 
 
Tab. P3 Anmälda brott, efter brottstyp och aktuell månad då brottet har anmälts, för varje månad 

under innevarande år och hittills under året. Preliminära uppgifter för hela landet och 
per län. 

 

 
Kvartalsstatistik 

 
Tab. P1 Anmälda brott, totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp och period då brottet 

anmälts: aktuellt kvartal samt ackumulerat under året och senaste 12 månaderna samt 
jämförelse med motsvarande period föregående år. Preliminära uppgifter för hela 
landet och per län. 

 
  
Tab. P2

Preliminära uppgifter för hela 
landet och per län. 

 
 
Definitiv statistik  

 

Tidsserier 

 
Tab. 1.1  Anmälda brott, totalt och efter brottstyp, åren 1950–      
  
Tab. 1.2  Anmälda brott per 100 000 av medelfolkmängden, totalt och efter brottstyp, åren 1950 – 
 
Tab. 1.3  Anmälda brott totalt och per 100 000 av medelfolkmängden i länen, de senaste tio åren.

     
 
Årsstatistik 
 
Tab. 10 Tidsserie (10 år) över anmälda brott, efter brottstyp. Uppgifter för i hela landet. 
 
Tab. 100  Anmälda brott per månad, efter brottstyp.  Uppgifter för hela landet och per län. 
 
Tab. 110 Anmälda brott, efter brottstyp, per län. 
 



Tab. 120 Anmälda brott, efter brottstyp, per kommun. 
 
Tab. 130 Anmälda brott och fall samt antalet brott per fall, efter brottstyp. Uppgifter för hela 

landet och per län. 
 

 



Uppklarade brott  
 
Tidsserier 

 
Tab. 2.1  Uppklarade brott, åren 1950–   
 
Tab. 2.2  Uppklaringsprocent, åren 1950–   
 
Årsstatistik 

 
Tab. 140 Anmälda brott och uppklarade brott. Uppgifter för hela landet och per län. 
 
 
Tab. 150  Uppklarade brott, efter typ av beslut på anmälan. Uppklaringsprocent. Uppgifter för hela 

landet och per län. 
 
 
Tab. 160  Brottsdeltagande, uppklarade brottsdeltaganden efter typ av beslut. Uppgifter för hela 

landet och per län. 
 
 
Tab. 170  Uppklarade brott med misstänkt person, efter typ av beslut. Personuppklaringsprocent. 

Uppgifter för hela landet och per län. 
  

 



Misstänkta personer  
 

Misstänkta personer 
 

Tab. 190 Misstänkta personer, efter ålder, kön och antal brott de misstänkts för. 
 
Tab. 200-202  Misstänkta personer (netto), efter ålder, kön och brottstyp. Uppgifter för hela landet och 

per län. 
 
 
Brottsdeltagande 
 
Tab. 210-212  Brottsdeltagande, efter de misstänkta personernas ålder, kön och brottstyp. Uppgifter  

för hela landet och per län. 
 
 



 

För brott lagförda personer 
 

 Tidsserier samt vissa tabeller publiceras i årsboken Kriminalstatistik. 

 Tabeller som redovisar huvudbrott kan förekomma i tre olika klassifikationer med olika 
detaljeringsgrad, Lilla huvudbrottkatalogen (LHBK), Stora huvudbrottkatalogen (SHBK) och 
den mest detaljerade klassifikationen Brottslagrumskatalogen (BLK). 

 

Lagföringsbeslut 
 
Samtliga lagföringsbeslut 

Lagföringsbeslut 
 

Tidsserier 
 

Tab. 40A Lagföringsbeslut efter lagföringstyp 1975-ÅÅÅÅ 

Tab. 40B Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd, åren 1975-ÅÅÅÅ 

Tab. 40C Lagföringsbeslut efter huvudbrott, åren 1975-ÅÅÅÅ 

Tab. 40D 
Totalt antal lagföringsbeslut efter kön och antal per 100 000 invånare 
1975-ÅÅÅÅ   

Tab. 40E 
Totalt antal lagföringsbeslut efter ålder och antal beslut per 100 000 
invånare 1975-ÅÅÅÅ  

Tab. 40F Domslut med huvudpåföljd fängelse 1975-ÅÅÅÅ 

Tab. 40G Lagföringsbeslut efter huvudbrott ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ 

Tab. 40H Lagföringsbelsut efter län ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ 

Tab. 40I Domslut efter tingsrätt ÅÅÅÅ-ÅÅÅÅ 

   
Årsstatistik 
 
 

 

Tab.  405-BLK Antal lagförda brott, efter lagföringstyp och ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab.  405-SHBK Antal lagförda brott, efter lagföringstyp och ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab.  405-LHBK Antal lagförda brott, efter lagföringstyp och ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab.  405B-LHBK 
Antal lagförda brott där den lagförda är kvinna, efter lagföringstyp och 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab.  405C-LHBK 
Antal lagförda brott där den lagförda är man, efter lagföringstyp och 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 410 
Domslut i tingsrätt efter påföljd, den lagförde personens kön och ålder, år 
ÅÅÅÅ 

Tab. 420-SHBK Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 420-LHBK Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 421-SHBK Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 421-LHBK Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 422-SHBK 
Lagföringsbeslut mot ungdomar (15-20 år) efter huvudbrott och 
huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 422-LHBK 
Lagföringsbeslut mot ungdomar (15-20 år) efter huvudbrott och 
huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 



Tab. 422B-LHBK 
Lagföringsbeslut mot unga kvinnor (15-20 år) efter huvudbrott och 
huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 422C-LHBK 
Lagföringsbeslut mot unga män (15-20 år) efter huvudbrott och 
huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 423-SHBK Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 423-LHBK Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 430-SHBK 
Domslut med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens 
längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 430-LHBK 
Domslut med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens 
längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 
430suv-
LHBK 

Domslut med huvudpåföljd Sluten ungdomsvård efter huvudbrott och 
strafftidens längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 431-SHBK 
Domslut mot kvinnor med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och 
fängelsetidens längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 431-LHBK 
Domslut mot kvinnor med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och 
fängelsetidens längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 432-LHBK 
Domslut med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och fängelsetidens 
längd i år, år ÅÅÅÅ 

Tab. 434-SHBK 
Domslut mot män med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och 
fängelsetidens längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 434-LHBK 
Domslut mot män med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och 
fängelsetidens längd i månader, år ÅÅÅÅ 

Tab. 440 
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och den lagförde personens ålder, år 
ÅÅÅÅ 

Tab. 441 
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudpåföljd och den lagförda 
kvinnans ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 442 
Lagföringsbeslut mot män efter huvudpåföljd och den lagförde mannens 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 450-SHBK 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och den lagförde personens ålder, år 
ÅÅÅÅ 

Tab. 450-LHBK 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och den lagförde personens ålder, år 
ÅÅÅÅ 

Tab. 451-SHBK 
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och den lagförda kvinnans 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 451-LHBK 
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och den lagförda kvinnans 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 452-SHBK 
Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och den lagförde mannens 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 452-LHBK 
Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och den lagförde mannens 
ålder, år ÅÅÅÅ 

Tab. 460-SHBK Lagföringsbeslut efter huvudbrott och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 460-LHBK Lagföringsbeslut efter huvudbrott och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 460B-SHBK Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 460B-LHBK Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 460C-SHBK Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 460C-LHBK Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och län, år ÅÅÅÅ 



Tab. 461 Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 461B Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudpåföljd och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 461C Lagföringsbeslut mot män efter huvudpåföljd och län, år ÅÅÅÅ 

Tab. 470 
Lagföringsbeslut efter huvudpåföljd och antal lagföringar under de 
senaste 10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 470B 
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudpåföljd och antal lagföringar 
under de senaste 10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 470C 
Lagföringsbeslut mot män efter huvudpåföljd och antal lagföringar under 
de senaste 10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 471-SHBK 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och antal lagföringar under de senaste 
10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 471-LHBK 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott och antal lagföringar under de senaste 
10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 471B-LHBK 
Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och antal lagföringar under 
de senaste 10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 471C-LHBK 
Lagföringsbeslut mot män efter huvudbrott och antal lagföringar under de 
senaste 10 åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 472-LHBK 
Domslut med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och antal 
lagföringar under de senaste tio åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 472B-LHBK 
Domslut mot kvinnor med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och 
antal lagföringar under de senaste tio åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 472C-LHBK 
Domslut  mot män med huvudpåföljd fängelse efter huvudbrott och antal 
lagföringar under de senaste tio åren, år ÅÅÅÅ 

Tab. 490-LHBK 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott, den lagförde personens kön, 
ungdomar (15-20 år) och utvisningsbeslut i domslut, år ÅÅÅÅ 

Tab. 490-SHBK 
Lagföringsbeslut efter huvudbrott, den lagförde personens kön, 
ungdomar (15-20 år) och utvisningsbeslut i domslut, år ÅÅÅÅ 
 

Tab.  491-SHBK Lagförda brott i domstol efter huvudbrott och brottstidpunkt, år ÅÅÅÅ 

Tab.  491-LHBK 
Lagförda brott i domstol efter huvudbrott och brottstidpunkt, år ÅÅÅÅ 
 

Tab.  500-SHBK Bötespåföljder, efter huvudbrott samt böternas art och storlek, år ÅÅÅÅ 

Tab.  500-LHBK Bötespåföljder, efter huvudbrott samt böternas art och storlek, år ÅÅÅÅ 

Tab.  500B-SHBK 
Bötespåföljder mot kvinnor, efter huvudbrott samt böternas art och 
storlek, år ÅÅÅÅ 

Tab.  500B-LHBK 
Bötespåföljder mot kvinnor, efter huvudbrott samt böternas art och 
storlek, år ÅÅÅÅ 

Tab.  500C-SHBK 
Bötespåföljder mot män, efter huvudbrott samt böternas art och storlek, 
år ÅÅÅÅ 

Tab.  500C-LHBK 
Bötespåföljder mot män, efter huvudbrott samt böternas art och storlek, 
år ÅÅÅÅ 

 Tab.  501-SHBK 
Åtalsunderlåtelser efter huvudbrott och lagrum enligt vilket åklagarens 
beslut meddelats, år ÅÅÅÅ 

 Tab.  501-LHBK 
Åtalsunderlåtelser efter huvudbrott och lagrum enligt vilket åklagarens 
beslut meddelats, år ÅÅÅÅ 

Tab. 501B-LHBK 
Åtalsunderlåtelser meddelade till kvinnor efter huvudbrott och lagrum 
enligt vilket åklagarens beslut meddelats, år ÅÅÅÅ 

Tab. 501C-LHBK 
Åtalsunderlåtelser meddelade till män efter huvudbrott och lagrum enligt 
vilket åklagarens beslut meddelats, år ÅÅÅÅ 

Tab. 521-LHBK 
(Nr namn Län) Lagföringsbeslut efter huvudbrott och huvudpåföljd på 
länsnivå, år ÅÅÅÅ 



Tab. 521b-LHBK 
(Nr namn Län) Lagföringsbeslut mot kvinnor efter huvudbrott och 
huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 521c-LHBK  
(Nr namn Län) Lagföringsbeslut mot män lagförda för brott efter 
huvudbrott och huvudpåföljd, år ÅÅÅÅ 

Tab. 
522A1-
LHBK 

Domslut efter huvudbrott och tingsrätt, år ÅÅÅÅ 

Tab. 522A2 Domslut efter huvudpåföljd och tingsrätt, år ÅÅÅÅ 

Tab. 
523A1-
LHBK 

Strafförelägganden och åtalsunderlåtelser efter huvudbrott och 
åklagarkammare, år ÅÅÅÅ 

Tab. 523A2 
Strafförelägganden och åtalsunderlåtelser efter huvudpåföljd och 
åklagarkammare, år ÅÅÅÅ 

Tab. 710 
Godkända ordningsbotsförelägganden efter den lagförde personens 
ålder och typ av överträdelse, år ÅÅÅÅ 

Tab. 710B 
Ordningsbotsförelägganden godkända av kvinnor efter den lagförda 
kvinnans ålder och typ av överträdelse, år ÅÅÅÅ 

Tab. 710C 
Ordningsbotsförelägganden godkända av män efter den lagförde 
mannens ålder och typ av överträdelse, år ÅÅÅÅ 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Personer lagförda för narkotikabrott  
  

 De flesta tabeller som tas fram publiceras i årsboken Narkotikastatistik. 

 
Slutlig statistik 
 
Tidsserier 

 

Tab. 601 Lagföringsbeslut efter beslutstyp och kön, åren XXXX-XXXX 

Tab. 602A 
Samtliga lagföringsbeslut där narkotikabrott ingår, efter ålder och kön, 
åren XXXX-XXXXX 

Tab. 602B 
Samtliga lagföringsbeslut mot kvinnnor där narkotikabrott ingår, efter 
ålder , åren XXXX-XXXXX 

Tab. 602C 
Samtliga lagföringsbeslut mot män där narkotikabrott ingår, efter ålder , 
åren XXXX-XXXXX 

Tab. 603B 
Lagföringsbeslut där huvudbrottet är narkotikabrott, efter huvudpåföljd, 
åren XXXX-XXXX 

Tab. 604B 
Domslut med påföljden fängelse där huvudbrottet är narkotikabrott, 
efter fängelsetidens längd i månader, åren XXXX-XXXX 

Tab. 605 
Samtliga lagföringsbeslut där narkotikabrott ingår, efter län, åren 
XXXX-XXXX 

Tab. 607 
samtliga lagföringsbeslut där narkotikabrott ingår, efter typ av gärning, 
åren XXXX-XXXX 

Tab. 608 
Unika narkotikapreparat i godkända strafförelägganden och domslut, 
åren XXXX-XXXX 

 
Årsstatistik 
 

Tab. 610 
Samtliga lagföringsbeslut där narkotikabrott ingår efter län, beslutstyp 
och  åtalsunderlåtelseskäl, år XXXX 

Tab. 613 
Lagföringsbeslut där huvudbrottet är narkotikabrott, efter huvudpåföljd 
och ålder, år XXXX 

Tab. 614 
Lagföringsbeslut mot kvinnor där huvudbrottet är narkotikabrott, efter 
huvudpåföljd och ålder, år XXXX 

Tab. 615 
Lagföringsbeslut mot män där huvudbrottet är narkotikabrott, efter 
huvudpåföljd och ålder, år XXXX 

Tab. 622 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott 
ingår

1
, efter preparat och preparatets vikt eller mängd, år XXXX 

Tab. 623 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott 
ingår

1
, efter typ av preparat och län, år XXXX 

Tab. 624 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott 
ingår

1
, efter typ av preparat och ålder, år XXXX 

Tab. 625A 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut mot kvinnor där 
narkotikabrott ingår

1
, efter typ av preparat och ålder, år XXXX 

Tab. 625B 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut mot män där 
narkotikabrott ingår

1
, efter typ av preparat och ålder, år XXXX 



Tab. 626 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut där narkotikabrott 
ingår

1
, efter ålder och  typ av  gärning,år XXXX 

Tab. 627A 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut mot kvinnor där 
narkotikabrott ingår

1
, efter ålder och typ av gärning, år XXXX 

Tab. 627B 
Samtliga godkända strafförelägganden och domslut mot män där 
narkotikabrott ingår, efter ålder och typ av gärning, år XXXX 

Tab. 628 
Unika narkotikapreparat i godkända strafförelägganden och domslut 
efter region, år XXXX 

Tab. 630 
Domslut där huvudbrottet är narkotikabrott, efter typ av gärning och 
huvudpåföljd, år XXXX 

Tab. 631A 
Domslut mot kvinnor där huvudbrottet är narkotikabrott, efter typ av 
gärning och huvudpåföljd, år XXXX 

Tab. 631B 
Domslut mot män där huvudbrottet är narkotikabrott, efter typ av 
gärning och huvudpåföljd, år XXXX 

Tab. 633 
Domslut med påföljden fängelse där huvudbrottet är narkotikabrott, 
efter ålder och fängelsetidens längd i månader, år XXXX 

Tab. 634A 

Domslut med påföljden fängelse mot kvinnor där huvudbrottet är 
narkotikabrott, efter ålder och fängelsetidens längd i månader, år 
XXXX 

Tab. 634B 

Domslut med påföljden fängelse mot män där huvudbrottet är 
narkotikabrott, efter ålder och fängelsetidens längd i månader, år 
XXXX 

 

 
 
 
 



 
 

Kriminalvård  
 

 Samtliga tabeller som tas fram publiceras i årsboken Kriminalstatistik.  
 

Slutlig statistik 
 
Tab 5.1  Personer dömda till fängelse som intagits i, respektive avgått från, anstalt samt 

medelbeläggning, de senaste tio åren. 
 

Tab 5.2   Personer som var inskrivna i häkte den 1 oktober, de senaste tio åren. 
  

Tab 5.3   Personer som avtjänade fängelsestraff den 1 oktober, de senaste tio åren. 
.   

Tab 5.4   Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt, efter huvudbrott, de senaste tio 

åren. 

Tab 5.5           Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt, efter ålder, de senaste tio åren. 
 

Tab 5.6           Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt, efter strafftid, de senaste tio åren. 

Tab 5.7           Beviljade permissioner från anstalt,  de senaste tio åren. 
   

Tab 5.8           Avvikelser från anstalt,  de senaste tio åren. 
   

Tab 5.9           Personer som påbörjat övervakning inom frivården, de senaste tio åren. 
  

Tab 5.1           Personer under övervakning den 1 oktober, de senaste tio åren. 
 
  
Tab 5.11  Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt efter huvudbrott, ålder och kön. 

  
Tab 5.12 Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt efter ålder, kön, strafftidens längd 

och andel utländska medborgare. 
  
Tab 5.13  Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt efter strafftidens längd, de senaste 

tio åren. 
 

   
Tab 5.14  Personer dömda till skyddstillsyn som påbörjat övervakning efter huvudbrott,  
  ålder och kön. 
   
Tab 5.15 Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt aktuellt år samt inskrivna i anstalt  

 den 1 oktober de senaste fyra åren, efter huvudbrott. 
   

Tab 5.16 Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt aktuellt år samt inskrivna i anstalt  
  den 1 oktober de senaste fyra åren, efter ålder och andel kvinnor. 
  
Tab 5.17  Personer dömda till fängelse som intagits i anstalt aktuellt år och inskrivna i anstalt  

 den 1 oktober de senaste fyra åren, efter strafftid samt andel utländska medborgare. 
 

Tab 5.18 Personer dömda till fängelse som påbörjat intensivövervakning med elektronisk 
kontroll, efter huvudbrott och kön, sedan år 1997.   

 



 
 

Återfall i brott  
 

 Tabeller över återfall i brott finns från och med år 1991. 
 Tidsserier samt vissa tabeller publiceras i årsboken Kriminalstatistik. 

 
Slutlig statistik 

 
Samtliga personer (nya återfallsstatistiken 2003–) 
 
Tidsserier 2003– 

Tab. 811 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer med 
en ingångshändelse 2003–2005, efter kön. 

Tab. 812 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer med 
en ingångshändelse 2003–2005, efter ålder. 

Tab. 812b 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga kvinnor med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter ålder. 

Tab. 812c 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga män med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter ålder. 

Tab. 813 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer med 
en ingångshändelse 2003–2005, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. 813b 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga kvinnor med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. 813c 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga män med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. 814 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer med 
en ingångshändelse 2003–2005, efter mest ingripande tidigare 
belastning. 

Tab. 814b 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga kvinnor med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter mest ingripande tidigare belastning. 

Tab. 814c 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga män med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter mest ingripande tidigare belastning. 

Tab. 815 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer med 
en ingångshändelse 2003–2005, efter mest ingripande påföljd i 
ingångshändelsen. 

Tab. 816 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer med 
en ingångshändelse 2003–2005, efter grövsta brott i 
ingångshändelsen. 

Tab. 827 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga personer som 
frigivits från anstalt 2003–2005, efter utdömd strafftid. 

Tab. 827b 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga kvinnor som 
frigivits från anstalt 2003–2005, efter utdömd strafftid. 

Tab. 827c 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga män som 
frigivits från anstalt 2003–2005, efter utdömd strafftid. 

Tab. 833 
Median av antal dagar till första återfall inom 3 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och ålder. 

Tab. 834 

Median av antal dagar till första återfall inom 3 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och antal 
tidigare belastningar. 

Tab. 835 

Median av antal dagar till första återfall inom 3 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och mest 
ingripande påföljd i ingångshändelsen. 

Tab. 836 
Median av antal dagar till första återfall inom 3 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och 



grövsta brott i ingångshändelsen. 

Tab. 851 

Antal återfallsbrott samt medel och median per person inom 3 år av 
samtliga personer som återfaller efter ingångshändelser 2003–2005, 
efter kön och ålder. 

Tab. 852 
Antal och andel återfallsbrott inom 3 år för samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter kön och ålder. 

Tab. 853 

Antal återfallsbrott samt medel och median per person inom 3 år av 
samtliga personer som återfaller efter ingångshändelser 2003–2005, 
efter kön och antal tidigare belastningar. 

Tab. 854 
Antal och andel återfallsbrott inom 3 år för samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2005, efter kön och antal tidigare belastningar. 

Tab. 855 

Antal återfallslagföringar samt medel och median per person inom 3 år 
av samtliga personer som återfaller efter ingångshändelser 2003–
2005, efter kön och ålder. 

Tab. 856 
Antal och andel återfallslagföringar inom 3 år för samtliga personer 
med en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och ålder. 

Tab. 857 

Antal återfallslagföringar samt medel och median per person inom 3 år 
av samtliga personer som återfaller efter ingångshändelser 2003–
2005, efter kön och antal tidigare belastningar. 

Tab. 858 

Antal och andel återfallslagföringar inom 3 år för samtliga personer 
med en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och antal tidigare 
belastningar. 

Tab. 871 

Antal och andel återfall inom 3 år av samtliga personer som återfallit 
efter en ingångshändelse 2003–2005, efter kön och mest ingripande 
påföljd i ingångshändelsen respektive återfallshändelsen. 

Tab. 872 

Antal och andel återfall inom 3 år av samtliga personer som återfallit 
efter en ingångshändelse 2003–2005, efter mest ingripande tidigare 
belastning och mest ingripande påföljd i ingångshändelsen respektive 
återfallshändelsen. 

Tab. 873 

Antal och andel återfall inom 3 år av samtliga personer som återfallit 
efter en ingångshändelse ÅÅÅÅ, efter grövsta brott i ingångshändelsen 
respektive återfallshändelsen. 

Tab. 873b 

Antal och andel återfall inom 3 år av samtliga kvinnor som återfallit 
efter en ingångshändelse ÅÅÅÅ, efter grövsta brott i ingångshändelsen 
respektive återfallshändelsen. 

Tab. 873c 

Antal och andel återfall inom 3 år av samtliga män som återfallit efter 
en ingångshändelse ÅÅÅÅ, efter grövsta brott i ingångshändelsen 
respektive återfallshändelsen. 

 

 
Samtliga ingångshändelser (nya återfallsstatistiken 2003–) 
 
Tidsserier 2003– 

Tab. 891 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter kön. 

Tab. 892 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter ålder. 

Tab. 892b 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos kvinnor 2003–2005, efter ålder. 

Tab. 892c 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos män 2003–2005, efter ålder. 

Tab. 893 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. 893b 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos kvinnor 2003–2005, efter antal tidigare 
belastningar. 



Tab. 893c 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos män 2003–2005, efter antal tidigare 
belastningar. 

Tab. 894 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter mest ingripande tidigare 
belastning. 

Tab. 894b 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos kvinnor 2003–2005, efter mest ingripande 
tidigare belastning. 

Tab. 894c 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos män 2003–2005, efter mest ingripande tidigare 
belastning. 

Tab. 895 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter huvudpåföljd i ingångshändelsen. 

Tab. 895b 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos kvinnor 2003–2005, efter huvudpåföljd i 
ingångshändelsen. 

Tab. 895c 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos män 2003–2005, efter huvudpåföljd i 
ingångshändelsen. 

Tab. 896 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter huvudbrott i ingångshändelsen. 

Tab. 896b 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos kvinnor 2003–2005, efter huvudbrott i 
ingångshändelsen. 

Tab. 896c 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos män 2003–2005, efter huvudbrott i 
ingångshändelsen. 

Tab. 897 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga frigivningar från 
anstalt 2003–2005, efter utdömd strafftid. 

Tab. 897b 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga frigivningar från 
anstalt hos kvinnor 2003–2005, efter utdömd strafftid. 

Tab. 897c 
Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga frigivningar från 
anstalt hos män 2003–2005, efter utdömd strafftid. 

Tab. 898 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser 2003–2005, efter huvudpåföljd och antal tidigare 
belastningar. 

Tab. 898b 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos kvinnor 2003–2005, efter huvudpåföljd och antal 
tidigare belastningar. 

Tab. 898c 

Antal och andel återfall inom 1, 2, och 3 år av samtliga 
ingångshändelser hos män 2003–2005, efter huvudpåföljd och antal 
tidigare belastningar. 

 
Nettoredovisning (gamla återfallsstatistiken –2005) 
 
Tidsserier 

Tab. 890 
Personer lagförda för brott åren 1996–2005 och andel som återfallit i 
brott inom 1 respektive 3 år, efter ålder. 

Tab. 870 

Personer lagförda för brott åren 1996–2005 och andel som återfallit i 
brott inom 3 år, efter kön och antal tidigare lagföringar under de 
senaste tio åren. 

Tab. 810 
Personer lagförda för brott åren 1996–2005 och andel som återfallit i 
brott inom 1 respektive 3 år. 

 

 



Årsstatistik 1991–2005 

Tab. 830 

Personer lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 
1 respektive 3 år, efter ålder och antal tidigare lagföringar under de 
senaste tio åren.  

Tab. 831 

Kvinnor lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 
1 respektive 3 år, efter ålder och antal tidigare lagföringar under de 
senaste tio åren.  

Tab. 832 

Män lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 1 
respektive 3 år, efter ålder och antal tidigare lagföringar under de 
senaste tio åren.  

Tab. 880 

Personer lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott, 
inom 1 respektive 3 år, efter kön och antal tidigare lagföringar under de 
senaste 10 åren. 

 
 
Bruttoredovisning (gamla återfallsstatistiken –2005) 
 
Tidsserier 

Tab. 810 
Personer lagförda för brott åren 1996–2005 och andel som återfallit i 
brott inom 1 respektive 3 år. 

  
 
Årsstatistik 1991–2005 

Tab. 820 
Personer lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i samma 
brottskategori som i ingångslagföringen inom 1 respektive 3 år. 

Tab. 820B 
Kvinnor lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i samma 
brottskategori som i ingångslagföringen inom 1 respektive 3 år. 

Tab. 820C 
Män lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i samma 
brottskategori som i ingångslagföringen inom 1 respektive 3 år. 

Tab. 840 

Personer lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 
3 år efter huvudpåföljd och antal tidigare lagföringar under de senaste 
tio åren. 

Tab. 841 

Kvinnor lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 
3 år efter huvudpåföljd och antal tidigare lagföringar under de senaste 
tio åren. 

Tab. 842 

Män lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 3 år 
efter huvudpåföljd och antal tidigare lagföringar under de senaste tio 
åren. 

Tab. 850 
Personer lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 
3 år, efter huvudbrott och antal tidigare lagföringar de senaste tio åren. 

Tab. 850B 
Kvinnor lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 
3 år, efter huvudbrott och antal tidigare lagföringar de senaste tio åren. 

Tab. 850C 
Män lagförda för brott år ÅÅÅÅ och andel som återfallit i brott inom 3 
år, efter huvudbrott och antal tidigare lagföringar de senaste tio åren. 

 

 
Preliminär statistik 

 
Samtliga personer (nya återfallsstatistiken 2003–) 
 
Tidsserier 2003– 

Tab. p811 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter kön. 



Tab. p812 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter ålder. 

Tab. p812b 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga kvinnor med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter ålder. 

Tab. p812c 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga män med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter ålder. 

Tab. p813 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. p813b 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga kvinnor med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. p813c 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga män med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter antal tidigare belastningar. 

Tab. p814 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter mest ingripande tidigare belastning. 

Tab. p814b 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga kvinnor med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter mest ingripande tidigare belastning. 

Tab. p814c 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga män med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter mest ingripande tidigare belastning. 

Tab. p815 

Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter mest ingripande påföljd i 
ingångshändelsen. 

Tab. p816 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer med en 
ingångshändelse 2003–2009, efter grövsta brott i ingångshändelsen. 

Tab. p827 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga personer som frigivits 
från anstalt 2003–2009, efter utdömd strafftid. 

Tab. p827b 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga kvinnor som frigivits från 
anstalt 2003–2009, efter utdömd strafftid. 

Tab. p827c 
Antal och andel återfall inom 1 år av samtliga män som frigivits från 
anstalt 2003–2009, efter utdömd strafftid. 

Tab. p833 
Median av antal dagar till första återfall inom 1 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2009, efter kön och ålder. 

Tab. p834 

Median av antal dagar till första återfall inom 1 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2009, efter kön och antal 
tidigare belastningar. 

Tab. p835 

Median av antal dagar till första återfall inom 1 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2009, efter kön och mest 
ingripande påföljd i ingångshändelsen. 

Tab. p836 

Median av antal dagar till första återfall inom 1 år för samtliga personer 
som återfallit efter en ingångshändelse 2003–2009, efter kön och 
grövsta brott i ingångshändelsen. 

 

 
 

 

 

 

 

 


