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Inledning 
I samband med publiceringen av den officiella statistiken över handlagda brott, 
handlagda brottsmisstankar och misstänkta personer 2017 har en korrigering gjorts 
av statistiken för tidigare år, 2013–2016. Bakgrunden till korrigeringen är ett tekniskt 
fel som föranlett ett mindre bortfall i statistikprodukterna.  

I den här rapporten redogörs för skillnader mellan den korrigerade statistiken och 
den som tidigare har publicerats. Syftet med rapporten är att ge användare av 
statistiken en sammanfattande bild av hur korringen har påverkat den tidigare 
publicerade statistiken. De tre statistikprodukterna presenteras var och en för sig: 
statistiken över handlagda brott som korrigerats för åren 2014–2016, statistiken över 
handlagda brottsmisstankar respektive statistiken över misstänkta personer, som 
bägge har korrigerats för åren 2013–2016. 

Jämförelserna mellan korrigerad och tidigare publicerad statistik görs för 
huvudresultaten och det urval av brottstyper som påverkats mest av bortfallet. 
Redovisningen följer till stor del dispositionen av de årliga sammanfattningarna för 
respektive statistikprodukt. Till varje kapitel finns en tabellbilaga med mer detaljerade 
jämförelser. För mer information, kontakta Brås enhet för rättsstatistik. 
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Sammanfattning 
Statistiken över handlagda brott, handlagda brottsmisstankar samt misstänkta 
personer har till följd av ett tekniskt fel varit behäftade med ett mindre bortfall under 
åren 2013–2016. Bortfallet har åtgärdats och korrigerad statistik har publicerats för 
samtliga berörda år. Generellt sett har korrigeringen inneburit ett tillskott av brott 
och brottsmisstankar samt misstänkta personer vilket medför en liten nivåhöjning i 
samtliga statistikprodukter för respektive år. Totalt sett rör det sig i de flesta fall om 
en höjning med mindre än 1 procent årligen. Hur stor påverkan korrigeringen har på 
statistiken skiljer sig dock mellan de berörda åren, samt för olika besluts- och 
brottstyper. Överlag är påverkan större på brott och brottsmisstankar som varit 
föremål för utredning och som fått ett personuppklarande beslut. Antalet 
personuppklarade brott, brottsmisstankar samt misstänkta personer med 
lagföringsbeslut är således något fler i den korrigerade statistiken jämfört med 
tidigare publicerade statistik. Dessutom påverkar bortfallet i högre grad brott mot 
person, som till exempel misshandel och olika sexualbrott. Trots detta har 
korrigeringen en relativt liten inverkan på indelningen av statistiken i olika 
redovisningsgrupper, vilket förklaras av att det i de flesta fall handlar om 
antalsmässigt små förändringar. Utvecklingen för de mest centrala resultaten och 
måtten har inte heller påverkats nämnvärt, utan är i stort densamma som i tidigare 
publicerad statistik. Det gäller till exempel utvecklingen för 
personuppklaringsprocenten, som är oförändrad. 
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1. Handlagda brott 
Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar 
samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut 
som innebär att handläggningen av brottet avslutas. Det primära ändamålet med statistiken är att 
ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och 
verksamhetsresultat. Statistiken är deskriptiv och ger inga fördjupade förklaringar till förändringar 
i nivå och struktur över tid. 

Korrigerad statistik över handlagda brott 
I samband med publiceringen av statistiken över handlagda brott 2017 har korrigerad statistik för 
tidigare år, 2014–2016, ompublicerats. Bakgrunden till korrigeringen är ett tekniskt problem som 
medfört ett mindre bortfall i statistiken över handlagda brott. I nedanstående kapitel redogörs för 
hur korrigeringen av bortfallet har påverkat resultaten jämfört med tidigare publicerad statistik 
över handlagda brott. Syftet är att ge en sammanfattande bild av hur korrigeringen har påverkat 
den tidigare publicerade statistiken.  

Se www.bra.se/statistik för de korrigerade grundtabellerna i sin helhet. 

Jämförelser med tidigare publicerade resultat1 
Totalt sett innebär korrigeringen av bortfallet ett mindre tillskott i statistiken på mellan 1 070 och 
3 770 handlagda brott per år, vilket motsvarar en marginell årlig nivåhöjning om mindre än 0,5 
procent jämfört med tidigare publicerad statistik. Tillskottet är relativt jämnt fördelat över olika 
brottstyper, och för de flesta brottstyper är antalet handlagda brott således något större i den 
korrigerade statistiken, men för några brottstyper har korrigeringen inneburit ett oförändrat eller 
mindre antal handlagda brott jämfört med tidigare publicerad statistik. 

                                                 

1 I text och tabeller är samtliga sifferuppgifter avrundande enligt principen om tre informationsgivande siffror. Exempelvis blir 
148 784 handlagda brott 149 000, och 1 564 handlagda brott blir 1 560, medan 373 handlagda brott förblir 373. Procenttal i text 
och tabeller är avrundade till heltal, så till exempel 12,2 procent blir 12 procent och 10,6 procent blir 11 procent. Alla beräkningar 
samt uppgifter som utgör underlag till figurer baseras dock på ej avrundade siffror. För exakta sifferuppgifter, se de grundtabeller 
som finns i bilagan 
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Figur 1:1. Utvecklingen av antalet handlagda brott enligt korrigerad statistik (svart linje), samt antalet handlagda 
brott enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 

 

 
 

 
 

Även om nivån är något högre i den korrigerade statistiken, är den procentuella utvecklingen för 
de handlagda brotten under den redovisade perioden i princip densamma som i tidigare 
publicerad statistik. Mellan 2014 och 2016 har antalet handlagda brott ökat med 3 procent, både 
enligt korrigerad statistik och enligt tidigare publicerad statistik. Antalsmässigt är ökningen 2014–
2016 dock något större i den korrigerade statistiken (+1 320 brott). 

Direktavskrivna respektive utredda handlagda brott 
De flesta handlagda brott som tillkommit genom korrigeringen är så kallade utredda brott, det vill 
säga brott där en utredning har inletts och bedrivits. Det rör sig om mellan 5 130–15 600 fler 
utredda brott 2014–2016 i den korrigerade statistiken, än i tidigare publicerad statistik. 
Korrigeringen innebär att fördelningen förändrats något mellan andelen utredda brott (+1 
procentenhet) och andelen direktavskrivna brott (−1 procentenhet) i statistiken för åren 2014–
2015. För 2016 är andelarna oförändrade.  
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Utvecklingen av antalet handlagda brott, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Antal Procent 

Korrigerad +43 700 +3 % 

Tidigare publ. +42 400 +3 % 

Skillnad +1 320 ±0 p.e. 

Antalet handlagda brott enligt korrigerad 
statistik jämfört med tidigare publicerad 
statistik, skillnaden i procent inom parentes. 
 Antal  Skillnad 

2014 1 450 000  +2 450 (±0 %) 

2015 1 510 000  +1 070 (±0 %) 

2016 1 490 000  +3 770 (±0 %) 
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Figur 1:2. Samtliga handlagda brott fördelade efter direktavskrivna respektive utredda brott, enligt korrigerad 
statistik samt enligt tidigare publicerad statistik, åren 2014–2016. 

 

 

 

 

 

Handlagda brott utan respektive med misstänkt person 
Fördelningen mellan brott utan respektive med misstänkt person påverkas knappt av 
korrigeringen. Totalt sett innebär den ett tillskott om mellan 382–3 120 brott med misstänkt 
person per år, 2014–2016. Andelen brott med misstänkt person per år är i princip oförändrad 
(mindre än 0,5 procentenheter) i den korrigerade statistiken, jämfört med tidigare publicerad 
statistik. 
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Fördelningen av handlagda brott i direktavskrivna respektive utredda brott, 
enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare publicerad statistik, 
skillnaden i procentenheter inom parentes. 
 Direktavskrivna brott Utredda brott 

2014 49 % (−1,0 p.e.) 51 % (+1,0 p.e.) 

2015 50 % (−1,0 p.e.) 50 % (+1,0 p.e.) 

2016 52 % (±0 p.e.) 48 % (±0 p.e.) 
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Figur 1:3. Samtliga handlagda brott fördelade efter brott utan respektive med misstänkt person, enligt korrigerad 
statistik samt enligt tidigare publicerad statistik, åren 2014–2016. 
 

 

 

 

 

Förundersökningsbegränsade brott 
För 2014 har korrigeringen medfört 1 480 (+3 %) fler förundersökningsbegränsade brott i 
statistiken, medan påverkan endast är marginell för åren 2015–2016. Jämfört med tidigare 
publicerad statistik omfattar den korrigerade statistiken för dessa bägge år 46 respektive 16 fler 
förundersökningsbegränsade brott, vilket motsvarar en nivåhöjning på mindre än +0,1 procent 
per år. 
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Fördelningen av handlagda brott i brott utan respektive med misstänkt person, 
enligt korrigerad statistik och jämförelser med tidigare publicerad statistik, 
skillnaden i procentenheter inom parentes. 
 Brott utan misstänkt person Brott med misstänkt person 

2014 68 % (±0 p.e.) 32 % (±0 p.e.) 

2015 69 % (±0 p.e.) 31 % (±0 p.e.) 

2016 70 % (±0 p.e.) 30 % (±0 p.e.) 
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Figur 1:4. Utvecklingen av antalet förundersökningsbegränsade brott enligt korrigerad statistik (svart linje), samt 
antalet handlagda brott enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 

 

 

 

 
 

Antalet förundersökningsbegränsade brott har ökat mellan 2014 och 2016, både enligt korrigerad 
statistik och enligt tidigare publicerad statistik, men ökningen är svagare i den korrigerade 
statistiken (+2 %) jämfört med tidigare publicerad statistik (+5 %). 

Personuppklarade brott  
En stor del av de handlagda brotten som i och med korrigeringen tillkommit i statistiken är 
personuppklarade brott. För 2014 respektive 2016 utgör de personuppklarade brotten 84 procent 
respektive 92 procent av det totala tillskottet handlagda brott. Även för 2015 utgör de en stor del 
(35 %), men detta år står istället övriga utredda brott för majoriteten av de handlagda brott som 
tillkommit med korrigeringen.   

Antalet personuppklarade brott är totalt sett mellan 369 och 3 480 fler per år i den korrigerade 
statistiken, jämfört med tidigare publicerad statistik. Det motsvarar 0–2 procent fler 
personuppklarade brott årligen. Störst är skillnaden mellan den tidigare och den korrigerade 
statistiken för 2016 (+2 %).  
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Utvecklingen av antalet förundersöknings-
begränsade brott, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2014−2016. 
 Antal Procent 

Korrigerad +979 +2 % 

Tidigare publ. +2 440 +5 % 

Skillnad −1 460 −3 p.e. 

 

Antalet förundersökningsbegränsade brott enligt 
korrigerad statistik jämfört med tidigare 
publicerad statistik, skillnaden i procent inom 
parentes. 
 Antal  Skillnad 

2014 53 900  +1 480 (+3 %) 

2015 59 200  +46 (±0 %) 

2016 54 900  +16 (±0 %) 
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Figur 1:5. Utvecklingen av antalet personuppklarade brott enligt korrigerad statistik (svart linje), samt antalet 
personuppklarade brott enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 

 

 

 

 

 
Antalet personuppklarade brott har minskat mellan 2014 och 2016, både enligt den korrigerade 
statistiken och enligt tidigare publicerad statistik, men minskningen är något svagare i den 
korrigerade statistiken.  Antalet personuppklarade brott har minskat med 8 procent enligt den 
korrigerade statistiken, jämfört med 9 procent enligt tidigare publicerad statistik. 

Personuppklarade brott uppdelat på beslutstyp 
Korrigeringen har främst medfört ett tillskott av handlagda med beslut om att väcka åtal. I den 
korrigerade statistiken är tillskottet av brott med åtalsbeslut mellan 330 och 3 160 (+0–2 %) per 
år, jämfört med tidigare publicerad statistik. Störst är skillnaden 2016 (+2 %). Vad gäller brott 
med beslut om att utfärda strafföreläggande respektive meddela åtalsunderlåtelse är tillskottet 
endast marginellt åren 2014–2016. Antalet brott med beslut om att utfärda strafföreläggande är 
mellan 33 och 277 fler (+0–1 %) per år. För brott med beslut om att meddela åtalsunderlåtelse 
rör det sig om ett tillskott på 6–28 fler (mindre än 0,5 %) brott per år. 
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Utvecklingen av antalet personuppklarade brott, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare 
publicerad statistik, åren 2014−2016. 
 Antal Procent 

Korrigerad −16 700 −8 % 

Tidigare publ. −18 000 −9 % 

Skillnad −1 430 −1 p.e. 

Antalet personuppklarade brott enligt korrigerad 
statistik jämfört med tidigare publicerad 
statistik, skillnaden i procent inom parentes. 
 Antal  Skillnad 

2014 214 000  +2 050 (+1 %) 

2015 216 000  +369 (±0 %) 

2016 197 000  +3 480 (+2 %) 
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Figur 1:6. Utvecklingen av antalet personuppklarade brott enligt korrigerad statistik (svart linje), samt antalet 
personuppklarade brott enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016, efter typ av beslut. 

 
 

 

 

 
 

Sammantaget innebär korrigeringen att utvecklingen av antalet handlagda brott med åtalsbeslut 
2014–2016 är något svagare (−6 %) i den korrigerade statistiken, jämfört med tidigare publicerad 
statistik (−7 %). För brott med beslut om strafföreläggande och åtalsunderlåtelse är utvecklingen 
i princip oförändrad. 

Personuppklaringsprocent och lagföringsprocent 
Personuppklaringsprocenten för åren 2014–2016 är oförändrad i den korrigerade statistiken 
jämfört med i den tidigare publicerade statistiken.  

Lagföringsprocenten är oförändrad 2014 och 2016, men 2015 är den 1 procentenhet lägre i den 
korrigerade statistiken än i den tidigare publicerade statistiken.2  

 

 

                                                 

2 Eftersom både personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten påverkas av förändringar i antalet personuppklarade brott 
och även i antalet handlagda/utredda brott samt av relationen mellan dessa, är det inte givet att en tillkomst av antalet 
personuppklarade brott alltid ger högre personuppklarings– och lagföringsprocent. 
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 Antalet personuppklarade brott enligt korrigerad statistik, jämfört med tidigare publicerad statistik. 
Jämförelsen anges i antal och i procent. 

 Åtal  Strafföreläggande  Åtalsunderlåtelse 

 Antal Skillnad  Antal Skillnad  Antal Skillnad 

2014  160 000  +1 950  (+1 %)  33 500  +75  (±0 %)  20 900  +28  (±0 %) 

2015 162 000  +330  (±0 %)  33 100  +33  (±0 %)  20 400  +6  (±0 %) 

2016 151 000  +3 160  (+2 %)  31 300  +277  (+1 %)  15 600  +44  (±0 %) 
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Figur 1:7. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten enligt korrigerad statistik (svart linje), samt 
enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 
 

 

 

 

 

 

Utvecklingen av personuppklaringsprocenten 2014–2016 är densamma i den korrigerade och i 
den tidigare publicerade statistiken (−2 procentenheter).   

Även lagföringsprocenten har minskat enligt både korrigerade och tidigare publicerad statistik 
mellan 2014 och 2016, men minskningen är något svagare i den korrigerade statistiken 
(−1 procentenhet), jämfört med tidigare publicerad statistik (−2 procentenheter).  

Korrigeringens påverkan på de redovisade brottskategorierna 
Tillskottet av handlagda brott har inte varit jämnt fördelat över brottskategorierna, utan påverkar 
främst kategorin brott mot person (BrB kap 3-7). I denna kategori har korrigeringen totalt sett 
inneburit en nivåhöjning på 0–1 procent per år. För övriga kategorier rör det sig om en årlig 
nivåhöjning av det totala antalet handlagda brott på mindre än 0,5 %.  

Sett till endast de personuppklarade brotten, som korrigeringen främst omfattar, ses en större 
påverkan på de olika brottskategorierna. Även här är påverkan dock störst för kategorin brott 
mot person. 

För åren 2014 och 2016 har det tillkommit 983 respektive 2 290 fler personuppklarade brott mot 
person, vilket motsvarar ett tillskott på 4 respektive 6 procent. För 2015 var antalet 
personuppklarade brott mot person i princip oförändrat (en ökning med mindre än 0,5 %) 
jämfört med tidigare publicerad statistik. För övriga brottskategorier är tillskottet 
personuppklarade brott något mindre, 0–3 procent årligen. Liksom för brott mot person gäller att 
korrigeringens påverkan på de övriga kategorierna är störst för åren 2014 respektive 2016. 

I tabell 1:1 redovisas de personuppklarade brotten efter brottskategori. 
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Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten, enligt korrigerad statistik 
samt tidigare publicerad statistik, åren 
2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad −2 p.e. −1 

Tidigare publ. −2 p.e. −2 

Skillnad ±0 p.e. −1 

 

Personuppklarings- och lagföringsprocent enligt 
korrigerad statistik och jämförelse med tidigare 
publicerad statistik, skillnad i procentenheter 
inom parentes. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-
procent 

2014 15 % (±0 p.e.) 31 % (±0 p.e.) 

2015 14 % (±0 p.e.) 31 % (−1 p.e.) 

2016 13 % (±0 p.e.) 29 % (±0 p.e.) 
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Trots att tillskottet av personuppklarade brott främst har rört brott mot person, har andelen brott 
mot person av samtliga handlagda brott inte förändrats nämnvärt. Fördelningen av 
personuppklarade brott efter respektive brottskategori är i princip densamma i den korrigerade 
statistiken, som i den tidigare publicerade statistiken.  

Påverkan på vissa enskilda brottstyper 
Nedan redovisas hur korrigeringen har påverkat de enskilda brottstyper som ingår i den årliga 
sammanfattningen av statistiken, samt några brottstyper som därutöver har påverkats av 
korrigeringen. Redovisningen koncentreras till nivån och utvecklingen av 
personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten för respektive brottstyp under åren 2014–
2016. För en mer detaljerad redogörelse än den som ges nedan, se tabellbilaga. 

Generellt sett är nivåerna för personuppklaringsprocenten och lagföringsprocenten något högre i 
den korrigerade statistiken jämfört med tidigare publicerad statistik. Däremot har korrigeringen 
inte påverkat utvecklingen över åren 2014–2016 i särskilt stor utsträckning. För de flesta 
redovisade brottstyperna är den procentuella utvecklingen i princip densamma som i tidigare 
publicerad statistik.  

Misshandel 

I och med korrigeringen har det tillkommit 138−476 handlagda misshandelsbrott (+0−1 %) 
årligen 2014−2016. De flesta av dessa brott var personuppklarade, vilket innebär att antalet 
personuppklarade misshandelsbrott 2014−2016 är mellan 0,5−5 procent fler i den korrigerade 
statistiken, än i den tidigare publicerade statistiken.  

Sammantaget innebär det att personuppklaringsprocenten för misshandelsbrott i den korrigerade 
statistiken är oförändrad (efter avrundning) jämfört med i tidigare publicerad statistik åren 2014–
2016.  

Lagföringsprocenten för misshandelsbrott är efter korrigeringen 1 procentenhet högre (vid 
avrundning) 2016, men oförändrad för övriga år, jämfört med i tidigare publicerad statistik. 

Tabell 1:1 Antal personuppklarade brott i den korrigerade statistiken efter brottskategori samt skillnad i antal 
och procent mot tidigare publicerad statistik, 2014–2016. 
Brottskategori  År              
  2014 2015 2016 

Samtliga brott 214 000  +2 054  (+1 %) 216 000 +369 (±0 %) 197 000 +3 480 (+2 %) 

Brott mot person  27 500  +983  (+4 %) 26 900 +122 (±0 %) 24 100 +2 290 (+6 %) 

Stöld- och tillgreppsbrott 34 000 +232  (+1 %) 33 500 +54 (±0 %) 30 600 +301 (+1 %) 

Bedrägeribrott 17 900 +121  (+1 %) 21 100 +8 (±0 %) 11 900 +115 (+1 %) 

Skadegörelsebrott 4 510 +44  (+1 %) 4 100 +8 (±0 %) 3 520 +103 (+3 %) 

Trafikbrott 41 500 +110  (±0 %) 41 800 +41 (±0 %) 39 200 +358 (+1 %) 

Narkotikabrott 50 000 +201  (±0 %) 50 800 +66 (±0 %) 48 000 +368 (+1 %) 

Övriga brott 38 600 +363  (+1 %) 37 600 +70 (±0 %) 40 100 +822 (+2 %) 
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Figur 1:8. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för misshandelsbrott, enligt korrigerad 
statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 

 

 

 

 

 
 

Utvecklingen av personuppklaringsprocenten 2014–2016 för misshandelsbrott är i princip 
densamma i korrigerad som i tidigare publicerad statistik (−2 procentenheter).  

Utvecklingen av lagföringsprocenten över åren 2014–2016 för misshandelsbrott har varit 
minskande, både enligt korrigerad statistik och tidigare publicerad statistik, men minskningen är 
något svagare i den korrigerade statistiken (−2 procentenheter) jämfört med den tidigare 
publicerade statistiken (−3 procentenheter). 

 

Olaga hot 

I och med korrigeringen har det tillkommit 60−191 handlagda brott om olaga hot (mindre än 0,5 
%) årligen 2014−2016. De flesta av dessa brott var personuppklarade, vilket innebär att de 
personuppklarade brotten 2014−2016 var 0−4 procent fler i den korrigerade statistiken än i den 
tidigare publicerade statistiken.  

Sammantaget innebär det att personuppklarings- och lagföringsprocenten för olaga hot i den 
korrigerade statistiken 2014–2016 är oförändrad (9 respektive 11 procent) jämfört med tidigare 
publicerad statistik.  
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Personuppklarings- och lagföringsprocent för 
misshandelsbrott enligt korrigerad statistik och 
jämförelse med tidigare publicerad statistik, 
skillnaden i procentenhet inom parentes. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

2014 13 % (±0 p.e.) 15 % (±0 p.e.) 

2015 13 % (±0 p.e.) 15 % (±0 p.e.) 

2016 11 % (±0 p.e.) 13 % (+1 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för misshandelsbrott, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad −2 p.e. −2 

Tidigare publ. −2 p.e. −3 

Skillnad ±0 p.e. −1 
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Figur 1:9. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för olaga hot, enligt korrigerad statistik 
(svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 

 

 

 

 

 

 

Även utvecklingen av måtten över åren 2014–2016 för olaga hot är oförändrad i korrigerad 
statistik jämfört med tidigare publicerad statistik.  

Både personuppklarings- och lagföringsprocenten för olaga hot har minskat med 1 procentenhet, 
enligt både korrigerad och tidigare publicerad statistik.  

 

Ofredande 

I och med korrigeringen har det tillkommit 49−187 handlagda brott om ofredande (mindre än 
0,5 %) 2014−2016. De flesta av dessa brott var personuppklarade, vilket innebär att de 
personuppklarade brotten 2014−2016 är 0−10 procent fler i den korrigerade statistiken än i den 
tidigare publicerade statistiken. Störst är tillskottet 2016 (+10 %). 

Sammantaget innebär det att personuppklaringsprocenten för ofredande i den korrigerade 
statistiken 2014−2016 är oförändrad jämfört med tidigare publicerad statistik. 
Lagföringsprocenten för 2016 är dock 1 procentenhet högre än i tidigare publicerad statistik. För 
övriga år är den oförändrad. 
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Personuppklarings- och lagföringsprocent för 
olaga hot enligt korrigerad statistik och  
jämförelse med tidigare publicerad statistik i 
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 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

2014 10 % (±0 p.e.) 13 % (±0 p.e.) 

2015 10 % (±0 p.e.) 13 % (±0 p.e.) 

2016 9 % (±0 p.e.) 11 % (±0 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för olaga hot, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad −1 p.e. −1 

Tidigare publ. −1 p.e. −1 

Skillnad ±0 p.e. ±0 p.e. 

 

Lagföringsprocent 

Personuppklaringsprocent 



 

17 

 

Figur 1:10. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för ofredande, enligt korrigerad statistik 
(svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 

 

 

 

 

 

 

Personuppklaringsprocenten för ofredande har minskat mellan 2014 och 2016, enligt både 
korrigerad och tidigare publicerad statistik, men minskningen är något svagare i den korrigerade 
statistiken (–0,3 procentenheter) jämfört med tidigare publicerad statistik (–0,6 procentenheter). 

Lagföringsprocenten för ofredande har också minskat i både korrigerad och tidigare publicerad 
statistik, men även den minskningen är något svagare i den korrigerade statistiken (–0,6 
procentenheter) jämfört med den tidigare publicerade statistiken (–1,3 procentenheter)3. 

 

Grov fridskränkning4 

I och med korrigeringen har det tillkommit 2−59 handlagda brott om grov fridskränkning (+0−3 
%) 2014−2016. Nästan samtliga tillkomna brott var personuppklarade, vilket innebär att de 
personuppklarade brotten 2014−2016 i den korrigerade statistiken är 1−18 procent fler än i 
tidigare publicerad statistik.  Störst var tillskottet 2014 och 2016 (12 % respektive 18 %). 

Sammantaget innebär det att både personuppklarings- och lagföringsprocenten för grov 
fridskränkning är 1 procentenhet respektive 2 procentenheter högre i den korrigerade statistiken 
2014 respektive 2016 jämfört med tidigare publicerad statistik. För 2015 är 

                                                 

3 I text och grå rutor är samtliga sifferuppgifter avrundade till heltal. Alla beräkningar samt uppgifter som utgör underlag till 
figurer baseras dock på icke avrundade siffror.  
4 Grov fridskränkning hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför finns ingen 
framtagen figur för brottstypen. 
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Personuppklarings- och lagföringsprocent för 
ofredande enligt korrigerad statistik och  
jämförelse med tidigare publicerad statistik, 
skillnaden i procentenhet inom parentes. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

2014 4 % (±0 p.e.) 7 % (±0 p.e.) 

2015 4 % (±0 p.e.) 7 % (±0 p.e.) 

2016 3 % (±0 p.e.) 6 % (+1 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för ofredande, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad ±0 p.e. −1 

Tidigare publ. −1 p.e. −1 

Skillnad ±0 p.e. −1 p.e. 

 

Lagföringsprocent 

Personuppklaringsprocent 
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personuppklaringsprocenten oförändrad, medan lagföringsprocenten är 1 procentenhet lägre än i 
den tidigare publicerade statistiken (se tabellbilaga för årsvisa uppgifter). 

Utvecklingen av personuppklaringsprocenten 2014−2016 för grov fridskränkning är i princip 
densamma i den korrigerade statistiken som i tidigare publicerad statistik. 
Personuppklaringsprocenten har minskat med 3 procentenheter 2014−2016. 

Lagföringsprocenten för grov fridskränkning har minskat i både korrigerad och tidigare 
publicerad statistik 2014−2016, men minskningen är något svagare i korrigerad statistik (−3 
procentenheter) jämfört med tidigare publicerad statistik (−4 procentenheter).  

 

Grov kvinnofridskränkning5 

I och med korrigeringen har det tillkommit 10−40 handlagda brott om grov kvinnofridskränkning 

(+1−2 %) 2014−2016. Av dem var 4−33 brott personuppklarade, vilket innebär att de 
personuppklarade brotten 2014–2016 i den korrigerade statistiken är 1−11 procent fler per år än i 
tidigare publicerad statistik.  

Sammantaget innebär det att personuppklaringsprocenten för grov kvinnofridskränkning är 0−1 
procentenhet högre i den korrigerade statistiken 2014–2016. Lagföringsprocenten är i princip 
densamma i korrigerad och tidigare publicerad statistik 2014, men 1 procentenhet lägre i 
korrigerad statistik 2015, och 1 procentenhet högre i korrigerad statistik 2016 (se tabellbilaga för 
årsvisa uppgifter). 

Utvecklingen över åren 2014–2016 för grov kvinnofridskränkning i den korrigerade statistiken 
skiljer sig från utvecklingen i tidigare publicerad statistik. I den korrigerade statistiken är både 
personuppklarings- och lagföringsprocenten oförändrade mellan 2014 och 2016. I den tidigare 
publicerade statistiken minskade istället personuppklaringsprocenten med 1 procentenhet, och 
lagföringsprocenten med 2 procentenheter, åren 2014–2016.  

 

Våldtäkt 

I och med korrigeringen har det tillkommit 31–108 handlagda brott om våldtäkt (+1–2 %) 2014–
2016. I princip samtliga tillkomna brott var personuppklarade, vilket innebär att antalet 
personuppklarade brotten är 1–12 procent fler i den korrigerade statistiken än i den tidigare 
publicerade statistiken 2014–2016.  

Sammantaget innebär det att både personuppklarings- och lagföringsprocenten för våldtäktsbrott 
är 0–1 procentenhet högre i den korrigerade statistiken än i den tidigare publicerade statistiken 
2014–2016. 

                                                 

5 Grov kvinnofridskränkning hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför finns 
ingen framtagen figur för brottstypen. 
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Figur 1:11. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för våldtäktsbrott, enligt korrigerad 
statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2016. 
 

 

 

 

 

 

Trots att nivåerna är något högre i korrigerad statistik är utvecklingen 2014–2016 densamma som 
i tidigare publicerad statistik. Både personuppklarings- och lagföringsprocenten för våldtäktsbrott 
har minskat med 9 procentenheter mellan 2014 och 2016, både enligt den korrigerade statistiken 
och enligt den tidigare publicerade statistiken.  

 

Sexuellt ofredande6 

I och med korrigeringen har det tillkommit 13–102 handlagda brott (+0–1 %) om sexuellt 
ofredande 2014–2016. Av dem var 4–103 brott personuppklarade, vilket innebär att de 
personuppklarade brotten 2014–2016 är 0–7 procent fler i den korrigerade statistiken än i  med 
den tidigare publicerade statistiken.  

Sammantaget innebär det att personuppklaringsprocenten för sexuellt ofredande är 0–1 
procentenhet högre i den korrigerade statistiken 2014–2016 jämfört med tidigare publicerad 
statistik. Lagföringsprocenten är 1 procentenhet högre 2016, men 1 procentenhet lägre 2015. År 
2014 är lagföringsprocenten på samma nivå i den korrigerade statistiken som i den tidigare 
publicerade statistiken (se tabellbilaga för årsvisa uppgifter). 

Utvecklingen 2014–2016 är minskande, enligt både korrigerad statistik och tidigare publicerad 
statistik, men minskningen är svagare i den korrigerade statistiken.  

                                                 

6 Sexuellt ofredande hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför finns ingen 
framtagen figur för brottstypen. 
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Personuppklarings- och lagföringsprocent för 
våldtäkt enligt korrigerad statistik och jämförelse 
med tidigare publicerad statistik, skillnaden i 
procentenhet inom parentes. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

2014 21 % (+1 p.e.) 22 % (+1 p.e.) 

2015 14 % (±0 p.e.) 15 % (±0 p.e.) 

2016 12 % (+1 p.e.) 14 % (+1 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för våldtäkt, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad −9 p.e. −9 p.e. 

Tidigare publ. −9 p.e. −9 p.e. 

Skillnad ±0 p.e. ±0 p.e. 
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Personuppklaringsprocenten för sexuellt ofredande har minskat med 3 procentenheter mellan 
2014 och 2016 enligt den korrigerade statistiken. I tidigare publicerad statistik minskade den med 
4 procentenheter. 

Lagföringsprocenten för sexuellt ofredande har minskat med 4 procentenheter enligt den 
korrigerade statistiken, och med 5 procentenheter enligt tidigare publicerad statistik. 

 

Utnyttjande av barn för sexuell posering7 

I och med korrigeringen har det tillkommit 9–121 handlagda brott (+1–12 %) om utnyttjande av 
barn för sexuell posering 2014–2016. Av dem var 2–116 brott personuppklarade, vilket innebär 
att de personuppklarade brotten är 0–21 procent fler i den korrigerade statistiken än i den tidigare 
publicerade statistiken 2014–2016.  

Sammantaget innebär det att både personuppklarings- och lagföringsprocenten för utnyttjande av 
barn för sexuell posering är 4 procentenheter högre i den korrigerade statistiken 2016 än i den 
tidigare publicerade statistiken 2016. Personuppklaringsprocenten uppgår till 59 procent, och 
lagföringsprocenten till 60 procent, jämfört med 55 respektive 56 procent i tidigare publicerad 
statistik.  

Tidigare år, 2015 och 2014, påverkas inte personuppklaringsprocenten för utnyttjande av barn för 
sexuell posering av korrigeringen. Däremot påverkas lagföringsprocenten, som är 5 respektive 2 
procentenheter lägre i korrigerad statistik än i tidigare publicerad statistik (se tabellbilaga för 
årsvisa uppgifter). 

Utvecklingen 2014–2016 var minskande, enligt både korrigerad statistik och tidigare publicerad 
statistik, men minskningen är svagare i den korrigerade statistiken.  

Personuppklaringsprocenten för utnyttjande av barn för sexuell posering har minskat med 11 
procentenheter mellan 2014 och 2016 enligt den korrigerade statistiken. I tidigare publicerad 
statistik var minskningen 15 procentenheter. 

Lagföringsprocenten för utnyttjande av barn för sexuell posering har minskat med 12 
procentenheter enligt den korrigerade statistiken, och med 18 procentenheter enligt tidigare 
publicerad statistik 2014–2016. 

 

Rån 

I och med korrigeringen har det tillkommit 16–52 handlagda rån (+0–1 %) 2014–2016. De flesta 
brott var personuppklarade, vilket innebär att de personuppklarade brotten är 1–7 procent fler i 
den korrigerade statistiken, än i tidigare publicerad statistik.  

De tillkomna brotten påverkar inte person- eller lagföringsprocenten 2014 eller 2015, men 2016 
är både personuppklarings- och lagföringsprocenten för rån 1 procentenhet högre i den 

                                                 

7 Utnyttjande av barn för sexuell posering hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och 
därför finns ingen framtagen figur för brottstypen. 
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korrigerade statistiken än i den tidigare publicerade statistiken. Personuppklaringsprocenten i den 
korrigerade statistiken 2016 uppgår till 12 procent, och lagföringsprocenten till 14 procent. 

 
Figur 1:12. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för rån, enligt korrigerad statistik (svart 
linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2017. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för rån 2014–2016 är i princip densamma i den 
korrigerade statistiken jämfört med tidigare publicerad statistik. Utvecklingen av 
lagföringsprocenten skiljer sig med 1 procentenhet mellan korrigerad och tidigare publicerad 
statistik. Enligt den korrigerade statistiken är lagföringsprocenten 2016 oförändrad jämfört med 
2014, medan den minskade med 1 procentenhet enligt tidigare publicerad statistik. 

 

Trafikbrott 

I och med korrigeringen har det tillkommit 57–333 handlagda trafikbrott (mindre än 0,5 %) 
2014–2016. De flesta brott var personuppklarade, vilket innebär att de personuppklarade brotten 
är 0–1 procent fler 2014–2016 än i tidigare publicerad statistik.  

De tillkomna brotten påverkar inte person- eller lagföringsprocenten för trafikbrott.  
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2014 12 % (±0 p.e.) 15 % (±0 p.e.) 

2015 11 % (±0 p.e.) 14 % (±0 p.e.) 

2016 12 % (+1 p.e.) 14 % (+1 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för rån, enligt korrigerad 
statistik samt tidigare publicerad statistik, åren 
2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad −1 p.e. ±0 p.e. 

Tidigare publ. −1 p.e. −1 p.e. 

Skillnad ±0 p.e. −1 p.e. 
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Figur 1:13. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för trafikbrott, enligt korrigerad statistik 
(svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2017. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Utvecklingen av personuppklaringsprocenten för trafikbrott 2014–2016 var i princip densamma i 
den korrigerade statistiken som i den tidigare publicerade statistiken. Lagföringsprocenten har 
minskat i både korrigerad och tidigare publicerad statistik, men minskningen är något svagare i 
den korrigerade statistiken (−1,7 jämfört med −2,3 procentenheter)8. 

 

Narkotikabrott 

I och med korrigeringen har det tillkommit 118–365 handlagda narkotikabrott (mindre än 0,5 % 
per år) 2014–2016. De flesta brott var personuppklarade, vilket innebär att de personuppklarade 
brotten 2014–2016 är 0–1 procent fler i den korrigerade statistiken än i den tidigare publicerade 
statistiken.  

De tillkomna brotten påverkar inte personuppklaringsprocenten för narkotikabrott 2014–2016. 
Inte heller lagföringsprocenten 2016 påverkas av korrigeringen. Däremot påverkas 
lagföringsprocenten för åren 2014–2015, under dessa år är lagföringsprocenten 1 procentenhet 
lägre i den korrigerade statistiken än i den tidigare publicerade statistiken.   

                                                 

8I text och tabeller är samtliga sifferuppgifter avrundande enligt principen om tre informationsgivande siffror. Exempelvis blir 
148 784 handlagda brott 149 000, och 1 564 handlagda brott blir 1 560, medan 373 handlagda brott förblir 373. Procenttal i text 
och tabeller är avrundade till heltal, så till exempel 12,2 procent blir 12 procent och 10,6 procent blir 11 procent. Alla beräkningar 
samt uppgifter som utgör underlag till figurer baseras dock på ej avrundade siffror. För exakta sifferuppgifter, se de grundtabeller 
som finns i bilagan. 
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2014 50 % (±0 p.e.) 69 % (±0 p.e.) 

2015 53 % (±0 p.e.) 69 % (±0 p.e.) 

2016 51 % (±0 p.e.) 67 % (±0 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för trafikbrott, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad ±0 p.e. −2 p.e. 

Tidigare publ. ±0 p.e. −2 p.e. 

Skillnad ±0 p.e. −1 p.e. 
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Figur 1:14. Utvecklingen av personuppklarings- och lagföringsprocenten för narkotikabrott, enligt korrigerad 
statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 2014−2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utvecklingen 2014–2016 liknar den i den tidigare publicerade statistiken. Person- och 
lagföringsprocenten för narkotikabrott har ökat i både korrigerad och tidigare publicerad statistik, 
men ökningen för lagföringsprocenten är något kraftigare i korrigerad statistik.  

Personuppklaringsprocenten 2016 har ökat med 2 procentenheter jämfört med 2014, enligt både 
korrigerad och tidigare publicerad statistik. 

Lagföringsprocenten har ökat med 3 procentenheter enligt korrigerad statistik, och med 2 
procentenheter enligt tidigare publicerad statistik.  

 

Smugglingsbrott9 

I och med korrigeringen har det tillkommit 31–192 handlagda smugglingsbrott (+1–8 %) 2014–
2016. Nästan alla brott var personuppklarade, vilket innebär att de personuppklarade brotten är 
1–12 procent fler i den korrigerade statistiken jämfört med den tidigare publicerade statistiken 

Sammantaget innebär det att personuppklaringsprocenten för smugglingsbrott är 3 
procentenheter högre 2016 i den korrigerade statistiken, och 1 procentenhet högre 2014, men i 
princip oförändrad 2015 jämfört med tidigare publicerad statistik. 

                                                 

9 Smugglingsbrott hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför finns ingen 
framtagen figur för brottstypen. 
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2014 51 % (±0 p.e.) 57 % (−1 p.e.) 

2015 53 % (±0 p.e.) 60 % (−1 p.e.) 

2016 54 % (±0 p.e.) 60 % (±0 p.e.) 

 

Utvecklingen av personuppklarings- och 
lagföringsprocenten för narkotikabrott, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2014−2016. 
 Personuppklarings-

procent 
Lagförings-

procent 

Korrigerad +2 p.e. +3 p.e. 

Tidigare publ. +2 p.e. +2 p.e. 

Skillnad ±0 p.e. +1 p.e. 
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Lagföringsprocenten för smugglingsbrott är 2 procentenheter högre 2016 i den korrigerade 
statistiken, men 1 procentenhet lägre 2015, och i princip oförändrad 2014 jämfört med tidigare 
publicerad statistik (se tabellbilaga för årsvisa uppgifter).10 

Utvecklingen 2014–2016 skiljer sig åt mellan korrigerad och tidigare publicerad statistik. Enligt 
korrigerad statistik har personuppklaringsprocenten för smugglingsbrott ökat med 2 
procentenheter, men enligt tidigare publicerad statistik var personuppklaringsprocenten 
oförändrad. Lagföringsprocenten har ökat enligt både korrigerad och tidigare publicerad statistik, 
men ökningen är kraftigare i korrigerad statistik (+4 procentenheter jämfört med + 1 
procentenheter).

                                                 

10 Brå har begränsad information om tullbrotten och det föreligger ett bortfall, av okänd omfattning, av handlagda 
smugglingsbrott med övriga beslut.  Bortfallet kan påverka nivåerna på antalet handlagda brott samt personuppklarings -och 
lagföringsprocenten. För mer information, se Kvalitetsdeklaration Handlagda brott.   
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Tabell B1:1. Samtliga handlagda brott år 2014–2016, enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare 
publicerad statistik 

 
 

  

Brottstyp

2014 2015 2016

Samtliga brott 1 449 233 1 512 234 1 492 905 +2 450 (+0 %) +1 066 (+0 %) +3 771 (+0 %)
Brott mot person (3–7 kap. 
BrB)

260 854 265 047 272 295 +1 139 (+0 %) +398 (+0 %) +1 502 (+1 %)

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

89 916 91 810 93 549 +430 (+0 %) +167 (+0 %) +529 (+1 %)

Misshandel 83 746 85 338 87 012 +371 (+0 %) +138 (+0 %) +476 (+1 %)
Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

135 363 138 127 143 925 +468 (+0 %) +154 (+0 %) +541 (+0 %)

Grov fridskränkning 1 847 1 661 1 874 +36 (+2 %) +2 (+0 %) +59 (+3 %)
Grov kvinnofrids-
kränkning

2 036 1 850 1 899 +21 (+1 %) +10 (+1 %) +40 (+2 %)

Olaga hot 51 315 52 611 53 453 +162 (+0 %) +60 (+0 %) +191 (+0 %)

Ofredande 58 225 58 649 55 578 +49 (+0 %) +54 (+0 %) +187 (+0 %)

Sexualbrott (6 kap. BrB) 20 431 19 592 19 936 +206 (+1 %) +63 (+0 %) +411 (+2 %)

Våldtäkt 6 894 6 174 6 249 +108 (+2 %) +31 (+1 %) +89 (+1 %)
Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

1 684 1 399 1 410 +35 (+2 %) +5 (+0 %) ±0 (±0 %)

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

1 479 1 265 1 106 +30 (+2 %) +9 (+1 %) +121 (+12 %)

Sexuellt ofredande 9 337 9 819 10 159 +26 (+0 %) +13 (+0 %) +102 (+1 %)
Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

543 136 532 371 502 855 +241 (+0 %) +120 (+0 %) +309 (+0 %)

Biltillgrepp 14 500 13 372 12 203 +10 (+0 %) +5 (+0 %) +9 (+0 %)
Stöld ur/från 
motorfordon

52 477 54 367 51 239 +14 (+0 %) −7 (−0 %) +8 (+0 %)

Bostadsinbrott 23 070 23 080 21 910 +13 (+0 %) +6 (+0 %) +16 (+0 %)

Butiksstöld 49 456 50 239 47 736 +61 (+0 %) +27 (+0 %) +72 (+0 %)

Rån 8 653 8 385 8 429 +31 (+0 %) +16 (+0 %) +52 (+1 %)
Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

163 068 198 841 207 739 +193 (+0 %) +100 (+0 %) +121 (+0 %)

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

151 874 195 164 194 194 +48 (+0 %) +25 (+0 %) +109 (+0 %)

Trafikbrottslagen 82 376 78 174 77 098 +109 (+0 %) +57 (+0 %) +333 (+0 %)
Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

13 296 12 701 11 403 +30 (+0 %) +11 (+0 %) +112 (+1 %)

Rattfylleri, enbart 
narkotika

12 959 13 023 12 642 +17 (+0 %) +15 (+0 %) +56 (+0 %)

Narkotikastraff lagen 97 387 95 772 89 584 +330 (+0 %) +118 (+0 %) +365 (+0 %)
Lag om straff för 
smuggling

2 706 2 389 2 659 +31 (+1 %) +22 (+1 %) +192 (+8 %)

2016

Skillnad i antal (och procent) mot tidigare 
publicerad statistik

Antal handlagda brott i 
korrigerad statistik

2014 2015
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Tabell B1:2. Samtliga handlagda brott år 2014–2016 fördelade efter den övergripande indelningen i utredda 
respektive direktavskrivna brott, enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare publicerad statistik 

  

Brottstyp

Utr. 
Dir.
avskr Utr. 

Dir.
avskr Utr. 

Dir.
avskr Utr. 

Dir.
avskr Utr. 

Dir.
avskr Utr. 

Dir.
avskr

Samtliga brott 51 49 50 50 48 52 +1 −1 +1 −1 +0 −0

Brott mot person (3–7 kap. 
BrB)

73 27 74 26 73 27 +2 −2 +2 −2 +0 −0

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

87 13 87 13 86 14 +2 −2 +2 −2 +0 −0

Misshandel 88 12 88 12 88 12 +2 −2 +2 −2 +0 −0

Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

67 33 68 32 66 34 +2 −2 +2 −2 +0 −0

Grov fridskränkning 99 1 99 1 97 3 +5 −5 +4 −4 +0 −0
Grov kvinnofrids-
kränkning

99 1 98 2 98 2 +5 −5 +5 −5 +0 −0

Olaga hot 84 16 85 15 84 16 +2 −2 +2 −2 +0 −0

Ofredande 54 46 54 46 54 46 +2 −2 +3 −3 +0 −0

Sexualbrott (6 kap. BrB) 88 12 89 11 87 13 +2 −2 +3 −3 +0 −0

Våldtäkt 95 5 95 5 92 8 +1 −1 +2 −2 +0 −0

Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

92 8 92 8 96 4 +3 −3 +3 −3 +1 −1

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

98 2 97 3 99 1 +3 −3 +8 −8 +0 −0

Sexuellt ofredande 80 20 83 17 81 19 +1 −1 +3 −3 +0 −0
Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

30 70 30 70 29 71 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Biltillgrepp 35 65 36 64 34 66 +1 −1 +1 −1 +0 −0

Stöld ur/från 
motorfordon

11 89 12 88 12 88 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Bostadsinbrott 83 17 81 19 77 23 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Butiksstöld 81 19 82 18 80 20 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Rån 84 16 83 17 81 19 +1 −1 +1 −1 +0 −0

Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

54 46 46 54 38 62 +1 −1 +1 −1 +0 −0

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

17 83 14 86 13 87 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Trafikbrottslagen 79 21 84 16 81 19 +1 −1 +0 −0 +0 −0

Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

97 3 99 1 99 1 +1 −1 +1 −1 +0 −0

Rattfylleri, enbart 
narkotika

99 1 100 0 100 0 +1 −1 +1 −1 +0 −0

Narkotikastraff lagen 98 2 98 2 98 2 +2 −2 +2 −2 +0 −0
Lag om straff för 
smuggling

94 6 94 6 92 8 +1 −1 +2 −2 +1 −1

Andel utredda och direktavskrivna brott
 i korrigerad statistik

Skillnad i procentenhet mot 
tidigare publicerad statistik

2014 2015 20162014 2015 2016
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Tabell B1:3. Samtliga handlagda brott år 2014–2016 fördelade efter den övergripande indelningen i brott med 
respektive utan misstänkt person, enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare publicerad statistik 

 
 

 

Brottstyp

Med 
misst

Utan 
misst

Med 
misst

Utan 
misst

Med 
misst

Utan 
misst

Med 
misst

Utan 
misst

Med 
misst

Utan 
misst

Med 
misst

Utan 
misst

Samtliga brott 32 68 31 69 30 70 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Brott mot person (3–7 kap. 
BrB) 45 55 45 55 43 57 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

56 44 57 43 55 45 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Misshandel 59 41 59 41 58 42 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

39 61 39 61 37 63 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Grov fridskränkning 85 15 83 17 76 24 −0 +0 −0 +0 +0 −0

Grov kvinnofrids-
kränkning 87 13 88 12 88 12 −0 +0 −0 +0 −0 +0

Olaga hot 52 48 52 48 51 49 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Ofredande 26 74 27 73 26 74 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Sexualbrott (6 kap. BrB) 56 44 56 44 55 45 +0 −0 −0 +0 +1 −1

Våldtäkt 62 38 61 39 62 38 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

74 26 65 35 72 28 +1 −1 −0 +0 +2 −2

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

87 13 77 23 79 21 −0 +0 −0 +0 +2 −2

Sexuellt ofredande 42 58 48 52 43 57 +0 −0 −0 +0 +1 −1
Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

11 89 12 88 11 89 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Biltillgrepp 13 87 14 86 14 86 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Stöld ur/från 
motorfordon

3 97 3 97 3 97 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Bostadsinbrott 8 92 8 92 8 92 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Butiksstöld 66 34 67 33 66 34 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Rån 24 76 24 76 24 76 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

24 76 22 78 14 86 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

8 92 6 94 6 94 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Trafikbrottslagen 71 29 76 24 73 27 +0 −0 +0 −0 +0 −0

Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

95 5 97 3 97 3 −0 +0 +0 −0 +0 −0

Rattfylleri, enbart 
narkotika

97 3 99 1 99 1 −0 +0 −0 +0 −0 +0

Narkotikastraff lagen 90 10 92 8 91 9 −0 +0 −0 +0 −0 +0

Lag om straff för 
smuggling

93 7 92 8 95 5 +0 −0 −0 +0 +0 −0

Andel brott med resp. utan misstänkt 
person i korrigerad statistik

Skillnad i procentenhet mot tidigare 
publicerad statistik

2014 2015 2016 2014 2015 2016
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Tabell B1:4. Personuppklarade brott år 2014–2016, enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare 
publicerad statistik 

 
  

Brottstyp

2014 2015 2016

Samtliga brott 214 146 215 697 197 479 +2 054 (+1 %) +369 (+0 %) +3 481 (+2 %)

Brott mot person (3–7 kap. 
BrB)

27 549 26 891 24 058 +983 (+4 %) +122 (+0 %) +1 414 (+6 %)

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

11 687 11 305 10 476 +389 (+3 %) +65 (+1 %) +532 (+5 %)

Misshandel 11 219 10 859 9 971 +340 (+3 %) +53 (+0 %) +474 (+5 %)

Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

10 564 11 134 9 564 +371 (+4 %) +33 (+0 %) +474 (+5 %)

Grov fridskränkning 311 253 251 +33 (+12 %) +2 (+1 %) +38 (+18 %)

Grov kvinnofrids-
kränkning

378 314 344 +17 (+5 %) +4 (+1 %) +33 (+11 %)

Olaga hot 5 279 5 406 5 031 +132 (+3 %) +14 (+0 %) +177 (+4 %)

Ofredande 2 058 2 155 1 786 +34 (+2 %) +8 (+0 %) +166 (+10 %)

Sexualbrott (6 kap. BrB) 5 125 4 224 3 817 +213 (+4 %) +22 (+1 %) +399 (+12 %)

Våldtäkt 1 464 868 775 +107 (+8 %) +12 (+1 %) +86 (+12 %)

Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

606 357 509 +49 (+9 %) +3 (+1 %) +86 (+20 %)

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

1 045 644 656 +28 (+3 %) +2 (+0 %) +116 (+21 %)

Sexuellt ofredande 1 625 1 918 1 482 +23 (+1 %) +4 (+0 %) +103 (+7 %)

Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

34 027 33 457 30 562 +232 (+1 %) +54 (+0 %) +301 (+1 %)

Biltillgrepp 748 699 564 +14 (+2 %) −1 (−0 %) +12 (+2 %)

Stöld ur/från 
motorfordon 688 864 718 +9 (+1 %) −6 (−1 %) +11 (+2 %)

Bostadsinbrott 952 815 789 +20 (+2 %) +4 (+0 %) +17 (+2 %)

Butiksstöld 23 540 23 386 21 984 +74 (+0 %) +21 (+0 %) +86 (+0 %)

Rån 1 061 953 972 +33 (+3 %) +11 (+1 %) +64 (+7 %)
Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

17 921 21 070 11 946 +121 (+1 %) +8 (+0 %) +115 (+1 %)

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

4 505 4 098 3 520 +44 (+1 %) +8 (+0 %) +103 (+3 %)

Trafikbrottslagen 41 531 41 788 39 237 +110 (+0 %) +41 (+0 %) +358 (+1 %)

Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

10 371 9 821 8 727 +37 (+0 %) +17 (+0 %) +115 (+1 %)

Rattfylleri, enbart 
narkotika

6 882 7 137 7 143 +16 (+0 %) +7 (+0 %) +64 (+1 %)

Narkotikastraff lagen 50 037 50 772 48 029 +201 (+0 %) +66 (+0 %) +368 (+1 %)
Lag om straff för 
smuggling

1 683 1 455 1 716 +35 (+2 %) +20 (+1 %) +189 (+12 %)

Antal personuppklarade brott i 
korrigerad statistik

Skillnad i antal (och procent) mot tidigare 
publicerad statistik

2014 2015 2016
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Tabell B1:5. Handlagda brott med beslut om att väcka åtal år 2014–2016, enligt korrigerad statistik och jämförelse 
med tidigare publicerad statistik 

 
  

Brottstyp

2014 2015 2016

Samtliga brott 159 760 162 192 150 560 +1 951 (+1 %) +330 (+0 %) +3 160 (+2 %)

Brott mot person (3–7 kap. 
BrB)

25 834 25 401 22 829 +979 (+4 %) +122 (+0 %) +1 412 (+7 %)

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

11 313 10 954 10 179 +386 (+4 %) +65 (+1 %) +531 (+6 %)

Misshandel 10 857 10 516 9 679 +337 (+3 %) +53 (+1 %) +473 (+5 %)

Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

9 558 10 364 8 930 +370 (+4 %) +33 (+0 %) +473 (+6 %)

Grov fridskränkning 311 253 251 +33 (+12 %) +2 (+1 %) +38 (+18 %)

Grov kvinnofrids-
kränkning

378 314 344 +17 (+5 %) +4 (+1 %) +33 (+11 %)

Olaga hot 5 127 5 241 4 888 +132 (+3 %) +14 (+0 %) +177 (+4 %)

Ofredande 1 859 1 894 1 641 +34 (+2 %) +8 (+0 %) +166 (+11 %)

Sexualbrott (6 kap. BrB) 4 803 3 863 3 526 +213 (+5 %) +22 (+1 %) +399 (+13 %)

Våldtäkt 1 464 868 775 +107 (+8 %) +12 (+1 %) +86 (+12 %)

Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

605 357 509 +182 (+43 %) +3 (+1 %) +86 (+20 %)

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

1 038 641 650 +28 (+3 %) +2 (+0 %) +116 (+22 %)

Sexuellt ofredande 1 536 1 784 1 399 +23 (+2 %) +4 (+0 %) +103 (+8 %)

Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

22 603 22 010 20 673 +209 (+1 %) +49 (+0 %) +275 (+1 %)

Biltillgrepp 712 670 545 +14 (+2 %) −2 (−0 %) +12 (+2 %)

Stöld ur/från 
motorfordon

642 818 689 +8 (+1 %) −6 (−1 %) +10 (+1 %)

Bostadsinbrott 950 801 784 +20 (+2 %) +4 (+1 %) +17 (+2 %)

Butiksstöld 12 972 12 786 12 564 +52 (+0 %) +18 (+0 %) +60 (+0 %)

Rån 1 060 953 971 +33 (+3 %) +11 (+1 %) +64 (+7 %)
Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

16 938 19 795 11 111 +120 (+1 %) +7 (+0 %) +117 (+1 %)

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

3 484 3 210 2 856 +42 (+1 %) +8 (+0 %) +101 (+4 %)

Trafikbrottslagen 27 399 28 228 27 290 +93 (+0 %) +28 (+0 %) +299 (+1 %)
Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

6 232 6 098 5 546 +30 (+0 %) +7 (+0 %) +97 (+2 %)

Rattfylleri, enbart 
narkotika

5 131 5 420 5 619 +14 (+0 %) +6 (+0 %) +57 (+1 %)

Narkotikastraff lagen 33 081 34 073 33 224 +173 (+1 %) +65 (+0 %) +330 (+1 %)
Lag om straff för 
smuggling

1 524 1 335 1 466 +15 (+1 %) +4 (+0 %) +11 (+1 %)

Antal brott med beslut om åtal i 
korrigerad statistik

Skillnad i antal (och procent) mot tidigare 
publicerad statistik

2014 2015 2016
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Tabell B1:6. Handlagda brott med beslut om att utfärda strafföreläggande och meddela åtalsunderlåtelse år 
2014–2016, enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare publicerad statistik 

 

Brottstyp

S.f. Å.u. S.f. Å.u. S.f. Å.u. S.f. Å.u. S.f. Å.u. S.f. Å.u.

Samtliga brott 33 493 20 893 33 094 20 411 31 274 15 645 +75 +28 +33 +6 +277 +44

Brott mot person (3–7 
kap. BrB)

1 321 394 1 110 380 942 287 +3 +1 ±0 ±0 +2 ±0

Brott mot liv och 
hälsa (3 kap. BrB) 281 93 262 89 238 59 +2 +1 ±0 ±0 +1 ±0

Misshandel 271 91 255 88 233 59 +2 +1 ±0 ±0 +1 ±0

Brott mot frihet och 
frid (4 kap. )

734 272 525 245 417 217 +1 ±0 ±0 ±0 +1 ±0

Grov 
fridskränkning

0 0 0 0 0 0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Grov kvinnofrids-
kränkning

0 0 0 0 0 0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Olaga hot 97 55 99 66 83 60 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Ofredande 134 65 185 76 108 37 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Sexualbrott (6 kap. 
BrB) 294 28 318 43 281 10 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Våldtäkt 0 0 0 0 0 0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

0 1 0 0 0 0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Utnyttjande av 
barn för sexuell 
posering

5 2 2 1 6 0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Sexuellt 
ofredande

70 19 93 41 76 7 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Tillgreppsbrott (8 
kap. BrB)

5 855 5 569 5 766 5 681 5 110 4 779 +18 +5 +3 +2 +25 +1

Biltillgrepp 6 30 3 26 0 19 ±0 ±0 ±0 +1 ±0 ±0
Stöld ur/från 
motorfordon

3 43 7 39 12 17 +1 ±0 ±0 ±0 +1 ±0

Bostadsinbrott 0 2 6 8 0 5 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0

Butiksstöld 5 477 5 091 5 377 5 223 4 901 4 519 +18 +4 +3 ±0 +25 +1

Rån 1 0 0 0 1 0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0
Bedrägeribrott (9 
kap. BrB)

529 454 631 644 622 213 −2 +3 +1 ±0 −4 +2

Skadegörelse (12 
kap. BrB)

578 443 495 393 357 307 +1 +1 ±0 ±0 +1 +1

Trafikbrottslagen 9 501 4 631 9 304 4 256 9 026 2 921 +12 +5 +10 +3 +39 +20

Rattfylleri, alkohol 
(inkl. narkotika)

3 917 222 3 479 244 3 025 156 +7 ±0 +9 +1 +17 +1

Rattfylleri, enbart 
narkotika 754 997 837 880 889 635 +1 +1 ±0 +1 +3 +4

Narkotikastraff lagen 9 653 7 303 9 704 6 995 9 391 5 414 +18 +10 −1 +2 +21 +17

Lag om straff för 
smuggling

124 35 95 25 223 27 +20 ±0 +16 ±0 +178 ±0

Skillnad i antal mot tidigare 
publicerad statistik

Antal brott med beslut om 
strafföreläggande/åtalsunderlåtelse i 

korrigerad statistik
2014 2015 20162014 2015 2016
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Tabell B1:7. Handlagda brott med beslut om förundersökningsbegränsning år 2014–2016, enligt korrigerad 
statistik och jämförelse med tidigare publicerad statistik 

 
 

 

 

 

Brottstyp

2014 2015 2016

Samtliga brott 53 887 59 190 54 866 +1 476 (+3 %) +46 (+0 %) +16 (+0 %)
Brott mot person (3–7 kap. 
BrB)

13 299 13 766 13 499 +131 (+1 %) +30 (+0 %) +40 (+0 %)

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

1 037 1 083 1 100 +20 (+2 %) +2 (+0 %) −1 (−0 %)

Misshandel 870 890 929 +16 (+2 %) +1 (+0 %) ±0 (±0 %)

Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

4 753 5 174 5 482 +61 (+1 %) −9 (−0 %) −3 (−0 %)

Grov fridskränkning 2 1 0 ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0
Grov kvinnofrids-
kränkning

5 3 0 ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0

Olaga hot 1 012 1 089 1 180 +14 (+1 %) −2 (−0 %) +2 (+0 %)

Ofredande 2 671 2 750 2 912 +3 (+0 %) −4 (−0 %) −3 (−0 %)

Sexualbrott (6 kap. BrB) 168 189 159 +2 (+1 %) −1 (−1 %) −1 (−1 %)

Våldtäkt 11 7 11 ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %)
Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

5 7 0 ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

6 10 5 ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %)

Sexuellt ofredande 141 161 137 +2 (+1 %) −1 (−1 %) −1 (−1 %)

Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

8 108 10 010 9 299 +323 (+4 %) −1 (−0 %) +5 (+0 %)

Biltillgrepp 323 299 299 +31 (+11 %) +1 (+0 %) +1 (+0 %)

Stöld ur/från 
motorfordon

245 291 299 +16 (+7 %) +2 (+1 %) −1 (−0 %)

Bostadsinbrott 77 96 77 +9 (+13 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %)

Butiksstöld 4 613 5 953 5 612 +126 (+3 %) −1 (−0 %) +1 (+0 %)

Rån 12 16 14 ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %)

Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

7 684 8 337 6 499 +326 (+4 %) +12 (+0 %) −2 (−0 %)

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

1 781 2 104 2 155 +39 (+2 %) +1 (+0 %) +3 (+0 %)

Trafikbrottslagen 4 707 5 188 4 294 +25 (+1 %) +7 (+0 %) −8 (−0 %)

Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

211 286 187 +4 (+2 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %)

Rattfylleri, enbart 
narkotika

1 340 1 241 966 +3 (+0 %) +2 (+0 %) ±0 (±0 %)

Narkotikastraff lagen 7 767 8 682 7 775 +159 (+2 %) +7 (+0 %) −3 (−0 %)
Lag om straff för 
smuggling

75 74 56 +5 (+7 %) ±0 (±0 %) −1 (−2 %)

Antal brott med beslut om 
förundersökningsbegränsning 

i korrigerad statistik

Skillnad i antal (och procent) mot tidigare 
publicerad statistik

2014 2015 2016
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Tabell B1:8 Personuppklarings- och lagföringsprocent enligt korrigerad statistik och jämförelse med tidigare 
publicerad statistik år 2014–2016, efter brottstyp (skillnad i procentenheter) 

 

Brottstyp

P.u.% L.f.% P.u.% L.f.% P.u.% L.f.% P.u.% L.f.% P.u.% L.f.% P.u.% L.f.%

Samtliga brott 15 31 14 31 13 29 +0 −0 +0 −1 +0 +0

Brott mot person (3–7 kap. 
BrB)

11 15 10 14 9 13 +0 +0 +0 −0 +0 +1

Brott mot liv och hälsa (3 
kap. BrB)

13 15 12 14 11 13 +0 +0 +0 −0 +1 +1

Misshandel 13 15 13 15 11 13 +0 +0 +0 −0 +0 +1
Brott mot frihet och frid 
(4 kap. )

8 12 8 12 7 10 +0 +0 +0 −0 +0 +0

Grov fridskränkning 17 17 15 15 13 14 +1 +1 +0 −1 +2 +2

Grov kvinnofrids-
kränkning

19 19 17 17 18 19 +1 −0 +0 −1 +1 +1

Olaga hot 10 13 10 12 9 11 +0 −0 +0 −0 +0 +0

Ofredande 4 7 4 7 3 6 +0 −0 +0 −0 +0 +1

Sexualbrott (6 kap. BrB) 25 29 22 24 19 22 +1 +0 +0 −1 +2 +2

Våldtäkt 21 22 14 15 12 13 +1 +1 +0 −0 +1 +1
Sexuellt tvång, 
utnyttjande m.m. 

36 39 26 28 34 35 +2 +1 +0 −1 +4 +4

Utnyttjande av barn för 
sexuell posering

71 72 51 53 59 60 +0 −2 −0 −5 +4 +4

Sexuellt ofredande 17 22 20 24 15 18 +0 −0 +0 −1 +1 +1

Tillgreppsbrott (8 kap. 
BrB)

6 22 6 22 6 23 +0 −0 +0 −0 +0 +0

Biltillgrepp 5 16 5 16 5 15 +0 +0 −0 −0 +0 +0

Stöld ur/från 
motorfordon

1 12 2 13 1 12 +0 −0 −0 −0 +0 +0

Bostadsinbrott 4 5 4 4 4 5 +0 +0 +0 +0 +0 +0

Butiksstöld 48 66 47 66 46 67 +0 +0 +0 −0 +0 +0

Rån 12 15 11 14 12 14 +0 +0 +0 −0 +1 +1
Bedrägeribrott (9 kap. 
BrB)

11 22 11 25 6 16 +0 −0 −0 −1 +0 +0

Skadegörelse (12 kap. 
BrB)

3 19 2 17 2 15 +0 −0 +0 −0 +0 +0

Trafikbrottslagen 50 69 53 69 51 67 +0 −0 +0 −0 +0 +0
Rattfylleri, alkohol (inkl. 
narkotika)

78 82 77 80 77 79 +0 −0 +0 −0 +0 +0

Rattfylleri, enbart 
narkotika

53 60 55 61 57 61 +0 −1 −0 −1 +0 +0

Narkotikastraff lagen 51 57 53 60 54 60 +0 −1 +0 −1 +0 +0
Lag om straff för 
smuggling

62 68 61 67 65 72 +1 −0 +0 −1 +3 +2

Personuppklarings- och 
lagföringsprocent i korrigerad statistik

Skillnad i procentenhet mot tidigare 
publicerad statistik

2014 2015 2016 2014 2015 2016
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2. Handlagda brottsmisstankar 
Statistiken över handlagda brottsmisstankar ger en översiktlig bild av handläggningen av brotts-
misstankar hos de brottsutredande myndigheterna. En brottsmisstanke registreras vid misstanke 
om en persons deltagande i en brottslig gärning. I statistiken redovisas de brottsmisstankar där 
misstankegraden är som lägst skäligen misstänkt och den misstänkta personen är minst 15 år. Att 
en brottsmisstanke handlagts betyder att den utredande myndigheten har fattat ett beslut som 
avslutar handläggningen av brottsmisstanken. Statistiken grundar sig på uppgifter från 
ärendehanteringssystemen hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Tullverket.  

Korrigerad statistik över handlagda brottsmisstankar 
I och med publiceringen av statistiken över handlagda brottsmisstankar 2017 har statistiken för 
tidigare år, 2013–2016 korrigerats och ompublicerats. Bakgrund till korrigeringen är ett tekniskt 
fel som inneburit ett mindre bortfall i statistiken över handlagda brottsmisstankar. I nedanstående 
kapitel redogörs för hur korrigeringen av statistiken har påverkat resultaten jämfört med tidigare 
publicerad statistik över handlagda brottsmisstankar. Vid redovisningen av jämförelser av nivåer 
redogörs för de korrigerade åren 2013–2016 och vid jämförelser av utvecklingen över tid 
redogörs för förändringen åren 2007–2016. Se www.bra.se för de korrigerade grundtabellerna i 
sin helhet. 

Jämförelser med tidigare publicerade resultat11 
Generellt sett innebär korrigeringen av statistiken ett tillskott av 258–3 870 handlagda 
brottmisstankar, eller 0–1 procent per år. Det gäller både de brottsmisstankar som rör kvinnor 
och de som rör män. För de flesta brottstyper är de handlagda brottsmisstankarna således något 
fler i och med korrigeringen. Sett till respektive år är påverkan av korrigeringen störst för 2016.  

 

                                                 

11 I text och tabeller är samtliga sifferuppgifter avrundande enligt principen om tre informationsgivande siffror. Exempelvis blir 
148 784 handlagda brottsmisstankar 149 000, och 1 564 handlagda brottsmisstankar blir 1 560, medan 373 handlagda brotts-
misstankar förblir 373. Procenttal i text och tabeller är avrundade till heltal, så till exempel 12,2 procent blir 12 procent och 10,6 
procent blir 11 procent. Alla beräkningar samt uppgifter som utgör underlag till figurer baseras dock på ej avrundade siffror. För 
exakta sifferuppgifter, se de grundtabeller som finns i bilagan. 
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Tillskottet av handlagda brottsmisstankar för åren 2013–2016 har påverkat utvecklingen något. I 
den korrigerade statistiken har antalet ökat med 14 procent från 2007 till 2016. I den tidigare 
publicerade statistiken hade antalet ökat med 13 procent, en skillnad med 1 procentenhet.  

De flesta handlagda brottsmisstankar som tillkommit i och med korrigeringen är brottsmisstankar 
med lagföringsbeslut, och framför allt åtalsbeslut. Skillnaden mellan korrigerad statistik och 
tidigare publicerad statistik är 0–2 procent, både för antalet brottsmisstankar med lagföringsbeslut 
och för antalet brottsmisstankar med åtalsbeslut. 

Antalet förundersökningsbegränsade brottsmisstankar har i princip inte påverkats av 
korrigeringen jämfört med tidigare publicerad statistik.  

De brottsmisstankar som avslutats med övriga beslut är något färre (mindre än 0,1 % per år) 
jämfört med tidigare publicerad statistik.  

Fördelningen av brottsmisstankar efter typ av beslut har sammantaget inte påverkats i någon 
större utsträckning av korrigeringen. För vissa år är andelen lagföringsbeslut något större (mindre 
än 0,5 procentenheter) i förhållande till andelen övriga beslut i den korrigerade statistiken. I stort 
är fördelningen av brottsmisstankar efter typ av beslut dock oförändrad jämfört med tidigare 
publicerad statistik.  

 

 
Figur 2:1 Utvecklingen av antalet handlagda brottsmisstankar enligt korrigerad statistik 
(svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), 2007−2016. 

Antalet handlagda brottsmisstankar enligt 
korrigerad statistik jämfört med tidigare 
publicerad statistik 

  Antal  Skillnad 

2013 518 000 +258 (+0 %) 

2014 529 000 +2 230 (+0 %) 

2015 547 000 +498 (+0 %) 

2016 507 000 +3 870 (+1 %) 

 

Utvecklingen av antalet handlagda 
brottsmisstankar, enligt korrigerad 
statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent 

Korrigerad 62 100 +14 % 

Tidigare publ. 58 200 +13 % 

Skillnad +3 870 +1 p.e. 
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Andel lagföringsbeslut 
Påverkan på andelen handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut är marginell jämfört med 
tidigare publicerad statistik, mellan 0–1 procentenheter per år. Både i den korrigerade och den 
tidigare publicerade statistiken minskade andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut mellan 
2007 och 2016. I den korrigerade statistiken har andelen minskat med 8 procentenheter och i den 
tidigare publicerade statistiken minskade andelen med 9 procentenheter. Skillnaden är mindre än 
0,5 procentenheter.  

 
Figur 2:2 Fördelning av beslut bland de handlagda brottsmisstankarna i den korrigerade 
och den tidigare publicerade statistiken 2013–2016. 

Fördelning beslut bland de handlagda brottsmisstankarna i den korrigerade 
statistiken och skillnad i procentenheter mot den tidigare publicerade statistiken.  

År   Lagföringsbeslut   FU-begränsning   Övriga beslut 

2013 
 

45 (±0 p.e.) 

 
7 (±0 p.e.) 

 
48 (±0 p.e.) 

2014 
 

44 (±0 p.e.) 

 
8 (±0 p.e.) 

 
47 (±0 p.e.) 

2015 
 

46 (±0 p.e.) 

 
9 (±0 p.e.) 

 
46 (±0 p.e.) 

2016 
 

43 (±0 p.e.) 

 
9 (±0 p.e.) 

 
48 (±0 p.e.) 
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Korrigeringens påverkan på de redovisade brottskategorierna 
Korrigeringen har inte påverkat alla brottskategorier lika mycket. Den kategori som påverkats 
mest av korrigeringen är brott mot person. I övriga kategorier kan ett tillskott av brottsmisstankar 
framförallt ses under 2016.  

 
Eftersom tillskottet av brottsmisstankar är relativt jämnt fördelat på de olika brottstyperna, har 
korrigeringen inte påverkat fördelningen av brottsmisstankar efter kategori av brott (samtliga 
andelar har förändrats mindre än 0,5 procentenheter). 

 
Figur 2:3. Andel handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut i den korrigerade 
statistiken (svart linje) och i den tidigare publicerade statistiken (grå streckad linje), 2007–
2016. 

Tabell 2:1. Antal handlagda brottsmisstankar i den korrigerade statistiken efter brottskategori samt 
skillnad i procent mot den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 
Brottskategori År               
  2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 517 956 (±0 %) 528 688 (±0 %) 547 331 (±0 %) 507 058 (+1 %) 

Brott mot person  121 419 (±0 %) 125 133 (+1 %) 128 658 (±0 %) 127 193 (+1 %) 
Stöld- och tillgreppsbrott 74 230 (±0 %) 75 627 (±0 %) 76 990 (±0 %) 70 295 (+1 %) 
Skadegörelsebrott 15 070 (±0 %) 14 153 (±0 %) 14 307 (±0 %) 13 792 (+1 %) 
Bedrägeribrott 42 871 (±0 %) 56 797 (±0 %) 70 372 (±0 %) 43 159 (±0 %) 
Trafikbrott 57 314 (±0 %) 59 188 (±0 %) 59 690 (±0 %) 56 736 (+1 %) 
Narkotikabrott 93 098 (±0 %) 92 673 (±0 %) 93 475 (±0 %) 86 375 (+1 %) 
Övriga brott 113 954 (±0 %) 105 117 (±0 %) 103 839 (±0 %) 109 508 (+1 %) 

 

Andel handlagda brottsmisstankar 
med lagföringsbeslut enligt 
korrigerad statistik jämfört med 
tidigare publicerad statistik 

År  Andel Skillnad 

2013 45 ±0 p.e. 

2014 44 ±0 p.e. 

2015 46 ±0 p.e. 

2016 43 ±0 p.e. 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare 
publicerad statistik, åren 2007−2016. 

    Andel 

Korrigerad −8 p.e 

Tidigare publ. −9 p.e 

Skillnad ±0 p.e. 
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Andel lagföringsbeslut 
Andelen handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut har för de flesta kategorier av brott 
inte påverkats märkbart i och med korrigeringen. För brott mot person är andelen dock något 
högre åren 2014 och 2016, och för skadegörelsebrott 2016, jämfört med tidigare publicerad 
statistik. För övriga år och brottskategorier är skillnaderna i andelar i den korrigerade statistiken 
och tidigare publicerad statistik mindre än 0,5 procentenheter.  

 
Figur 2:4. Fördelning av de handlagda brottsmisstankarna efter brottskategori i den korrigerade statistiken, 
2013–2016. 

Fördelning av de handlagda brottsmisstankarna efter brottskategori i den korrigerade statistiken och skillnad mot den 
tidigare publicerade statistiken.  

Brottskategori 2013   2014   2015   2016 

Samtliga brott 100 (±0 p.e.) 

 
100 (±0 p.e.) 

 
100 (±0 p.e.) 

 
100 (±0 p.e.) 

Brott mot person  23 (±0 p.e.) 

 
24 (±0 p.e.) 

 
24 (±0 p.e.) 

 
25 (±0 p.e.) 

Stöld- och tillgreppsbrott 14 (±0 p.e.) 

 
14 (±0 p.e.) 

 
14 (±0 p.e.) 

 
14 (±0 p.e.) 

Skadegörelsebrott 3 (±0 p.e.) 

 
3 (±0 p.e.) 

 
3 (±0 p.e.) 

 
3 (±0 p.e.) 

Bedrägeribrott 8 (±0 p.e.) 

 
11 (±0 p.e.) 

 
13 (±0 p.e.) 

 
9 (±0 p.e.) 

Trafikbrott 11 (±0 p.e.) 

 
11 (±0 p.e.) 

 
11 (±0 p.e.) 

 
11 (±0 p.e.) 

Narkotikabrott 18 (±0 p.e.) 

 
18 (±0 p.e.) 

 
17 (±0 p.e.) 

 
17 (±0 p.e.) 

Övriga brott 22 (±0 p.e.) 

 
20 (±0 p.e.) 

 
19 (±0 p.e.) 

 
22 (±0 p.e.) 
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Påverkan på vissa enskilda brottstyper 
Nedan redovisas utvecklingen av de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av 
statistiken och har påverkats mest av korrigeringen. Även resultat för vissa enskilda brottstyper 
som inte ingår i den årliga sammanfattningen, utan enbart redovisas i grundtabellerna, men där 
resultatet har påverkats av korrigeringen, omnämns.  

 

Misshandel 

Misshandel är den enskilda brottstyp som genom korrigeringen har fått det största tillskottet av 
handlagda brottsmisstankar. I den korrigerade statistiken var det 35–584 fler brottsmisstankar 
2013–2016, vilket motsvarar 0–1 procent per år jämfört med tidigare publicerad statistik. Antalet 
handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut är fler, 0–5 procent per år, vilket har medfört en 
högre andel lagföringsbeslut (0–1 procentenheter per år) jämfört med tidigare publicerad statistik.  

Tabell 2:2 Andel handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut för olika kategorier av brott samt 
skillnad i procentenheter mot tidigare publicerad statistik, 2013–2016.  
Brottskategori År               
  2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 45 (±0 p.e.) 44 (±0 p.e.) 46 (±0 p.e.) 43 (±0 p.e.) 

Brott mot person  23 (±0 p.e.) 23 (+1 p.e.) 22 (±0 p.e.) 20 (+1 p.e.) 

Stöld- och tillgreppsbrott 54 (±0 p.e.) 52 (±0 p.e.) 51 (±0 p.e.) 50 (±0 p.e.) 

Skadegörelsebrott 39 (±0 p.e.) 35 (±0 p.e.) 31 (±0 p.e.) 29 (+1 p.e.) 

Bedrägeribrott 42 (±0 p.e.) 50 (±0 p.e.) 62 (±0 p.e.) 52 (±0 p.e.) 

Trafikbrott 73 (±0 p.e.) 70 (±0 p.e.) 70 (±0 p.e.) 69 (±0 p.e.) 

Narkotikabrott 55 (±0 p.e.) 55 (±0 p.e.) 56 (±0 p.e.) 57 (±0 p.e.) 
 



 

40 

  

Andelen handlagda brottsmisstankar om misshandel minskade med 12 procentenheter mellan 
2007 och 2016, både enligt den korrigerade statistiken och enligt tidigare publicerade statistik, 
men minskningen var svagare i den korrigerade statistiken (+1 procentenhet) jämfört med 
tidigare publicerad statistik.  

Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning12 

I och med korrigeringen har det tillkommit handlagda brottsmisstankar om grov 
kvinnofridskränkning med 0–2 procent per år jämfört med tidigare publicerad statistik. Även 
antalet brottsmisstankar med lagföringsbeslut är 1–11 procent fler per år. Det innebär att andelen 
lagföringsbeslut är 0–2 procentenheter högre, än i tidigare publicerad statistik.  

För utvecklingen (2007–2016) innebär det att andelen lagföringsbeslut för grov 
kvinnofridskränkning minskade både i korrigerad statistik och i tidigare publicerad statistik. 
Minskningen i den korrigerade statistiken (−13 procentenheter) var dock något svagare än i den 
tidigare publicerade statistiken (−14 procentenheter).  

Även när det gäller handlagda brottsmisstankar om grov fridskränkning har det tillkommit 0–
3 procent fler per år. Likaså för antalet handlagda brottsmisstankar om grov fridskränkning med 
lagföringsbeslut, som i korrigerad statistik är 1–18 procent fler per år än i tidigare publicerad 

                                                 

12 Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av 
statistiken, och därför finns ingen framtagen figur för brottstypen. 

 
Figur 2:5. Andelen handlagda brottsmisstankar om misshandel med lagföringsbeslut enligt 
korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), 
2007−2016. 
 

Andel handlagda brottsmisstankar 
med lagföringsbeslut enligt korrigerad 
statistik jämfört med tidigare 
publicerad statistik 

År  Andel Skillnad 
 

2013 24 ±0 p.e. 
 

2014 22 +1 p.e. 
 

2015 21 ±0 p.e. 
 

2016 19 +1 p.e. 
 

 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare 
publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Andel   

Korrigerad −12 
 

Tidigare publ. −12 
 

Skillnad +1 p.e. 
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statistik. Andelen lagföringsbeslut är därmed 0–2 procentenheter högre per år än i tidigare 
publicerad statistik. Korrigeringen har även medfört att utvecklingen påverkats något. I den 
korrigerade statistiken minskade andelen med 22 procentenheter mellan 2007 och 2016. I den 
tidigare publicerade statistiken minskade andelen med 24 procentenheter.  

 

Våldtäkt 

I och med korrigeringen har det tillkommit något fler handlagda brottsmisstankar om våldtäkt, 0–
2 procent fler per år (2013–2016). Antalet brottsmisstankar med lagföringsbeslut är i sin tur 2–
13 procent fler under samma period. Korrigeringen har även påverkat andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut dessa år: andelarna är 0–1 procentenhet större än i tidigare 
publicerad statistik.  

 

Utvecklingen av andelen handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut för våldtäkt har 
påverkats något genom korrigeringen. I den korrigerade statistiken minskade andelen med 
4 procentenheter från 2007 till 2016. I den tidigare publicerade statistiken minskade andelen med 
6 procentenheter under samma period.  

 
Figur 2:6. Andelen handlagda brottsmisstankar om våldtäkt med lagföringsbeslut enligt 
korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), åren 
2007−2016. 
 

Andel handlagda brottsmisstankar med 
lagföringsbeslut enligt korrigerad statistik 
jämfört med tidigare publicerad statistik 

 År Andel Skillnad   

2013 27 ±0 p.e. 
 

2014 33 +2 p.e. 
 

2015 23 ±0 p.e. 
 

2016 20 +2 p.e. 
 

 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2007−2016. 

  Andel   

Korrigerad −4 
 

Tidigare publ. −6 
 

Skillnad +2 p.e. 
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Sexuellt tvång och utnyttjande13 

I och med korrigeringen har det tillkommit 0–4 procent fler handlagda brottsmisstankar om 
sexuellt tvång och utnyttjande per år i den korrigerade statistiken jämfört med den tidigare 
publicerade statistiken. Även antalet lagföringsbeslut är fler, 1–20 procent per år. Det har 
påverkat andelen lagföringsbeslut, som i den korrigerade statistiken är 0–5 procentenheter större 
per år än i den tidigare publicerade statistiken. Störst är skillnaden för 2016 (se tabellbilaga för 
årsvisa uppgifter).  

Utnyttjande av barn för sexuell posering14 

Antalet handlagda brottsmisstankar om sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering har 
påverkats av korrigeringen och är 0–15 procent högre per år än i tidigare publicerad statistik. 
Även antalet lagföringsbeslut är högre, 0–21 procent per år. Andelen lagföringsbeslut är därmed 
0–4 procentenheter större än i tidigare publicerad statistik (se tabellbilaga för årsvisa uppgifter). 

Bostadsinbrott 

Antalet handlagda brottsmisstankar om bostadsinbrott har i och med korrigeringen blivit 0–
1 procent högre än i tidigare publicerad statistik. Det är framför allt antalet brottsmisstankar med 
lagföringsbeslut som påverkats, dessa var 0–4 procent fler. Det har medfört att andelen 
lagföringsbeslut är 0–2 procentenheter större än i tidigare publicerad statistik.  

                                                 

13 Sexuellt tvång och utnyttjande hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför 
finns ingen framtagen figur för brottstypen. 
14 Utnyttjande av barn för sexuell posering hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och 
därför finns ingen framtagen figur för brottstypen. 
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Utvecklingen av andelen lagföringsbeslut för bostadsinbrott har påverkats något genom 
korrigeringen. Andelen minskade både i den korrigerade statistiken (−4 procentenheter) och i den 
tidigare publicerade statistiken. Minskningen i den korrigerade statistiken (−4 procentenheter) var 
dock något svagare än i den tidigare publicerade statistiken (−5 procentenheter). 

Rån 

Jämfört med tidigare publicerad statistik har det tillkommit 0–4 procent fler handlagda 
brottsmisstankar om rån genom korrigeringen. Antalet brottsmisstankar som handlagts med ett 
lagföringsbeslut är 1–8 procent högre. Andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut var 
därmed 0–2 procentenheter större än i tidigare publicerad statistik.  

 
Figur 2:7. Andelen handlagda brottsmisstankar om bostadsinbrott med lagföringsbeslut 
enligt korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad 
linje), åren 2007−2016. 

Andel handlagda brottsmisstankar med 
lagföringsbeslut enligt korrigerad statistik 
jämfört med tidigare publicerad statistik 

År  Andel Skillnad   

2013 51 ±0 p.e. 
 

2014 49 +1 p.e. 
 

2015 46 ±0 p.e. 
 

2016 43 +1 p.e. 
 

 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare 
publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Andel   

Korrigerad −4 
 

Tidigare publ. −4 
 

Skillnad +1 p.e. 
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I den korrigerade statistiken har andelen lagföringsbeslut för rån minskat med 4 procentenheter 
mellan 2007 och 2016, jämfört med 6 procentenheter i den tidigare publicerade statistiken.  

 

Trafikbrott 

Trafikbrott är en kategori där ett något större antal handlagda brottsmisstankar tillförts genom 
korrigeringen (+4–323 handlagda brottsmisstankar). Eftersom kategorin innehåller många 
brottsmisstankar totalt sett medför det endast en liten procentuell förändring av nivån (+0–1 %). 
Det har tillkommit 0–1 procent fler lagföringsbeslut. Detsamma gäller påverkan på andelen 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut (mindre än 0,5 procentenheter per år) jämfört med tidigare 
publicerad statistik. Därmed är även utvecklingen av andelen lagföringsbeslut i stort sett 
oförändrad i den korrigerade statistiken, jämfört med den tidigare publicerade statistiken. 

 
Figur 2:8. Andelen handlagda brottsmisstankar om rån med lagföringsbeslut enligt korrigerad 
statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), åren 2007−2016. 

Andel handlagda brottsmisstankar med 
lagföringsbeslut enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik 

År  Andel Skillnad   

2013 47 ±0 p.e. 
 

2014 46 +1 p.e. 
 

2015 44 ±0 p.e. 
 

2016 46 +2 p.e. 
 

 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, enligt 
korrigerad statistik samt tidigare publicerad 
statistik, åren 2007−2016. 

  Andel   

Korrigerad −4 
 

Tidigare publ. −6 
 

Skillnad +2 p.e. 
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Narkotikabrott 

Narkotikabrott är också en brottskategori där något fler brottsmisstankar tillkommit i och med 
korrigeringen, +16–440 handlagda brottsmisstankar per år 2013–2016. Procentuellt sett är 
ökningen mindre än 0,5 procent per år. Antalet brottsmisstankar med lagföringsbeslut har i sin 
tur ökat med 0–1 procent. Andelen lagföringsbeslut har ökat med mindre än 0,5 procentenheter 
per år. Tillskottet har inte påverkat utvecklingen av andelen lagföringsbeslut märkbart.  

 

 
Figur 2:9. Andelen handlagda brottsmisstankar om trafikbrott med lagföringsbeslut enligt 
korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), åren 
2007−2016. 

Andel handlagda brottsmisstankar med 
lagföringsbeslut enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik 

År  Andel Skillnad   

2013 73 ±0 p.e. 
 

2014 70 +0 p.e. 
 

2015 70 ±0 p.e. 
 

2016 69 ±0 p.e. 
 

 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare 
publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Andel   

Korrigerad −10 
 

Tidigare publ. −10 
 

Skillnad ±0 p.e. 
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Smugglingsbrott15 

I och med korrigeringen är antalet handlagda brottsmisstankar om smuggling 0–7 procent högre 
per år jämfört med tidigare publicerad statistik. Även de handlagda brottsmisstankarna med 
lagföringsbeslut har blivit 0–11 procent fler. Andelen lagföringsbeslut är därmed 0–
2 procentenheter större per år än i tidigare publicerad statistik. Det har medfört att andelen 
lagföringsbeslut har ökat med 9 procentenheter mellan 2007 och 2016 i den korrigerade 
statistiken, till skillnad från 6 procentenheter i den tidigare publicerade statistiken16. 

                                                 

15 Smugglingsbrott hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför finns ingen 
framtagen figur för brottstypen. 
16 Brå har begränsad information om brottsmisstankar gällande smugglingsbrott och det föreligger ett bortfall, av okänd 
omfattning, av handlagda brottsmisstankar med övriga beslut.  Bortfallet kan påverka nivåerna på antalet handlagda 
brottsmisstankar och andelen brottsmisstankar med lagföringsbeslut. För mer information, se Kvalitetsdeklaration Handlagda 
brottsmisstankar.   

 
Figur 2:10. Andelen handlagda brottsmisstankar om narkotikabrott med lagföringsbeslut enligt 
korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), åren 
2007−2016. 
 

Andel handlagda brottsmisstankar med 
lagföringsbeslut enligt korrigerad statistik 
jämfört med tidigare publicerad statistik 

År  Andel Skillnad   

2013 55 ±0 p.e. 
 

2014 55 +0 p.e. 
 

2015 56 ±0 p.e. 
 

2016 57 ±0 p.e. 
 

 

Utvecklingen av andelen handlagda 
brottsmisstankar med lagföringsbeslut, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare 
publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Andel   

Korrigerad −7 
 

Tidigare publ. −7 
 

Skillnad ±0 p.e. 
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Bilaga 2 

Tabeller handlagda brottsmisstankar 
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Tabell B2:1. Antal handlagda brottsmisstankar i den korrigerade statistiken efter brottstyp och skillnad jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 
 
Brottstyp Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 

  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 517 956 528 688 547 331 507 058   +258 (±0 %) +2 231 (±0 %) +498 (±0 %) +3 867 (+1 %) 
Brott mot person (3–7 kap. BrB) 121 419 125 133 128 658 127 193   +95 (±0 %) +990 (+1 %) +142 (±0 %) +1 444 (+1 %) 

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB) 55 182 55 358 57 194 57 091   +48 (±0 %) +418 (+1 %) +78 (±0 %) +584 (+1 %) 
Misshandel 53 388 53 342 55 154 54 901   +35 (±0 %) +357 (+1 %) +65 (±0 %) +508 (+1 %) 

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB) 54 577 56 094 57 904 56 660   +19 (±0 %) +371 (+1 %) +41 (±0 %) +473 (+1 %) 
Grov fridskränkning 1 715 1 767 1 522 1 539   +2 (±0 %) +42 (+2 %) +1 (±0 %) +40 (+3 %) 
Grov kvinnofrids-kränkning 1 884 1 778 1 618 1 680   +6 (±0 %) +17 (+1 %) +4 (±0 %) +34 (+2 %) 
Olaga hot 26 850 27 631 28 507 28 635   +10 (±0 %) +126 (±0 %) +14 (±0 %) +167 (+1 %) 
Ofredande 15 789 15 946 16 626 15 163   ±0 (±0 %) +38 (±0 %) +9 (±0 %) +165 (+1 %) 

Sexualbrott (6 kap. BrB) 9 373 11 724 11 378 11 280   +25 (±0 %) +192 (+2 %) +21 (±0 %) +375 (+3 %) 
Våldtäkt 3 871 4 467 3 956 4 063   +22 (+1 %) +99 (+2 %) +12 (±0 %) +70 (+2 %) 
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.  897 1 253 923 1 096   +3 (±0 %) +43 (+4 %) +2 (±0 %) +85 (+8 %) 
Utnyttjande av barn för sexuell posering 394 1 295 987 876   ±0 (±0 %) +22 (+2 %) +2 (±0 %) +115 (+15 %) 
Sexuellt ofredande 3 550 4 006 4 832 4 572   ±0 (±0 %) +20 (+1 %) +4 (±0 %) +97 (+2 %) 

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 74 230 75 627 76 990 70 295   +19 (±0 %) +312 (±0 %) +86 (±0 %) +433 (+1 %) 
Biltillgrepp 2 659 2 817 2 654 2 341   ±0 (±0 %) +17 (+1 %) +3 (±0 %) +14 (+1 %) 
Stöld ur/från motorfordon 2 347 2 222 2 479 2 247   +2 (±0 %) +8 (±0 %) −1 (±0 %) +22 (+1 %) 
Bostadsinbrott 3 096 3 084 2 698 2 607   +3 (±0 %) +31 (+1 %) +11 (±0 %) +25 (+1 %) 
Butiksstöld 36 057 37 160 38 280 35 609   +3 (±0 %) +73 (±0 %) +27 (±0 %) +86 (±0 %) 
Rån 3 274 3 323 3 150 3 352   +8 (±0 %) +55 (+2 %) +12 (±0 %) +112 (+3 %) 

Bedrägeribrott (9 kap. BrB) 42 871 56 797 70 372 43 159   +16 (±0 %) +253 (±0 %) +33 (±0 %) +181 (±0 %) 
Skadegörelse (12 kap. BrB) 15 070 14 153 14 307 13 792   +2 (±0 %) +49 (±0 %) +8 (±0 %) +107 (+1 %) 
Trafikbrottslagen  57 314 59 188 59 690 56 736   +4 (±0 %) +83 (±0 %) +37 (±0 %) +323 (+1 %) 

Rattfylleri, alkohol (inkl. narkotika) 13 338 12 725 12 412 11 233   +2 (±0 %) +25 (±0 %) +10 (±0 %) +109 (+1 %) 
Rattfylleri, enbart narkotika 11 694 12 648 12 927 12 536   +1 (±0 %) +14 (±0 %) +9 (±0 %) +54 (±0 %) 

Narkotikastrafflagen 93 098 92 673 93 475 86 375   +16 (±0 %) +205 (±0 %) +74 (±0 %) +440 (+1 %) 
Lag om straff för smuggling 3 586 3 488 3 026 3 340   +9 (±0 %) +24 (+1 %) +50 (+2 %) +217 (+7 %) 
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Tabell B2:2. Antal handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut i den korrigerade statistiken och skillnad jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 
Brottstyp Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 

  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 233 945 235 179 249 915 218 599   +293 (±0 %) +2 519 (+1 %) +458 (±0 %) +4 064 (+2 %) 
Brott mot person (3–7 kap. BrB) 28 476 28 820 28 193 25 311   +102 (±0 %) +1 065 (+4 %) +137 (±0 %) +1 522 (+6 %) 

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB) 13 603 12 461 12 047 11 195   +55 (±0 %) +440 (+4 %) +74 (+1 %) +607 (+6 %) 
Misshandel 13 051 11 909 11 550 10 578   +42 (±0 %) +379 (+3 %) +61 (+1 %) +530 (+5 %) 

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB) 11 220 11 026 11 652 10 020   +23 (±0 %) +397 (+4 %) +39 (±0 %) +497 (+5 %) 
Grov fridskränkning 361 332 264 260   +2 (+1 %) +43 (+15 %) +2 (+1 %) +40 (+18 %) 
Grov kvinnofrids-kränkning 445 377 313 343   +6 (+1 %) +17 (+5 %) +4 (+1 %) +33 (+11 %) 
Olaga hot 5 747 5 368 5 522 5 152   +9 (±0 %) +137 (+3 %) +13 (±0 %) +181 (+4 %) 
Ofredande 2 146 2 097 2 209 1 806   +1 (±0 %) +40 (+2 %) +8 (±0 %) +166 (+10 %) 

Sexualbrott (6 kap. BrB) 3 408 5 153 4 264 3 882   +24 (+1 %) +218 (+4 %) +22 (+1 %) +405 (+12 %) 
Våldtäkt 1 027 1 479 891 819   +21 (+2 %) +110 (+8 %) +13 (+1 %) +92 (+13 %) 
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.   339   605   365   515    +3 (+1 %) +49 (+9 %) +3 (+1 %) +86 (+20 %) 
Utnyttjande av barn för sexuell posering 274 1 049 646 656   ±0 (±0 %) +28 (+3 %) +2 (±0 %) +116 (+21 %) 
Sexuellt ofredande 1 361 1 627 1 920 1 494   ±0 (±0 %) +23 (+1 %) +4 (±0 %) +103 (+7 %) 

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 39 879 39 506 38 921 35 314   +29 (±0 %) +374 (+1 %) +84 (±0 %) +460 (+1 %) 
Biltillgrepp 919 973 890 720   ±0 (±0 %) +19 (+2 %) +2 (±0 %) +14 (+2 %) 
Stöld ur/från motorfordon 971 924 1 048 965   +2 (±0 %) +8 (+1 %) ±0 (±0 %) +22 (+2 %) 
Bostadsinbrott 1 592 1 509 1 247 1 129   +3 (±0 %) +60 (+4 %) +13 (+1 %) +27 (+2 %) 
Butiksstöld 24 973 25 423 25 322 23 771   +4 (±0 %) +87 (±0 %) +27 (±0 %) +100 (±0 %) 
Rån 1 524 1 544 1 371 1 529   +9 (+1 %) +61 (+4 %) +12 (+1 %) +115 (+8 %) 

Bedrägeribrott (9 kap. BrB) 18 077 28 331 43 367 22 469   +18 (±0 %) +282 (+1 %) +18 (±0 %) +187 (+1 %) 
Skadegörelse (12 kap. BrB) 5 857 4 998 4 487 3 954   +4 (±0 %) +52 (+1 %) +8 (±0 %) +110 (+3 %) 
Trafikbrottslagen  41 665 41 568 41 806 39 284   +9 (±0 %) +113 (±0 %) +41 (±0 %) +358 (+1 %) 

Rattfylleri, alkohol (inkl. narkotika) 10 995 10 373 9 825 8 754   +3 (±0 %) +37 (±0 %) +17 (±0 %) +115 (+1 %) 
Rattfylleri, enbart narkotika 6 244 6 889 7 138 7 145   +2 (±0 %) +18 (±0 %) +7 (±0 %) +64 (+1 %) 

Narkotikastrafflagen 51 165 51 306 52 171 48 991   +21 (±0 %) +258 (+1 %) +74 (±0 %) +463 (+1 %) 
Lag om straff för smuggling 2 271 2 246 1 914 2 175   +8 (±0 %) +29 (+1 %) +50 (+3 %) +212 (+11 %) 
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Tabell B2:3. Andel handlagda brottsmisstankar med lagföringsbeslut i den korrigerade statistiken och skillnad jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 
Brottstyp Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik   

  2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 45 (±0 p.e.) 44 (±0 p.e.) 46 (±0 p.e.) 43 (±0 p.e.) 
Brott mot person (3–7 kap. BrB) 23 (±0 p.e.) 23 (+1 p.e.) 22 (±0 p.e.) 20 (+1 p.e.) 

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB) 25 (±0 p.e.) 23 (+1 p.e.) 21 (±0 p.e.) 20 (+1 p.e.) 
Misshandel 24 (±0 p.e.) 22 (+1 p.e.) 21 (±0 p.e.) 19 (+1 p.e.) 

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB) 21 (±0 p.e.) 20 (+1 p.e.) 20 (±0 p.e.) 18 (+1 p.e.) 
Grov fridskränkning 21 (±0 p.e.) 19 (+2 p.e.) 17 (±0 p.e.) 17 (+2 p.e.) 
Grov kvinnofrids-kränkning 24 (±0 p.e.) 21 (+1 p.e.) 19 (±0 p.e.) 20 (+2 p.e.) 
Olaga hot 21 (±0 p.e.) 19 (±0 p.e.) 19 (±0 p.e.) 18 (+1 p.e.) 
Ofredande 14 (±0 p.e.) 13 (±0 p.e.) 13 (±0 p.e.) 12 (+1 p.e.) 

Sexualbrott (6 kap. BrB) 36 (±0 p.e.) 44 (+1 p.e.) 37 (±0 p.e.) 34 (+3 p.e.) 
Våldtäkt 27 (±0 p.e.) 33 (+2 p.e.) 23 (±0 p.e.) 20 (+2 p.e.) 
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.  38 (±0 p.e.) 48 (+2 p.e.) 40 (±0 p.e.) 47 (+5 p.e.) 
Utnyttjande av barn för sexuell posering 70 (±0 p.e.) 81 (+1 p.e.) 65 (±0 p.e.) 75 (+4 p.e.) 
Sexuellt ofredande 38 (±0 p.e.) 41 (±0 p.e.) 40 (±0 p.e.) 33 (+2 p.e.) 

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 54 (±0 p.e.) 52 (±0 p.e.) 51 (±0 p.e.) 50 (±0 p.e.) 
Biltillgrepp 35 (±0 p.e.) 35 (±0 p.e.) 34 (±0 p.e.) 31 (±0 p.e.) 
Stöld ur/från motorfordon 41 (±0 p.e.) 42 (±0 p.e.) 42 (±0 p.e.) 43 (+1 p.e.) 
Bostadsinbrott 51 (±0 p.e.) 49 (+1 p.e.) 46 (±0 p.e.) 43 (+1 p.e.) 
Butiksstöld 69 (±0 p.e.) 68 (±0 p.e.) 66 (±0 p.e.) 67 (±0 p.e.) 
Rån 47 (±0 p.e.) 46 (+1 p.e.) 44 (±0 p.e.) 46 (+2 p.e.) 

Bedrägeribrott (9 kap. BrB) 42 (±0 p.e.) 50 (±0 p.e.) 62 (±0 p.e.) 52 (±0 p.e.) 
Skadegörelse (12 kap. BrB) 39 (±0 p.e.) 35 (±0 p.e.) 31 (±0 p.e.) 29 (+1 p.e.) 
Trafikbrottslagen  73 (±0 p.e.) 70 (±0 p.e.) 70 (±0 p.e.) 69 (±0 p.e.) 

Rattfylleri, alkohol (inkl. narkotika) 82 (±0 p.e.) 82 (±0 p.e.) 79 (±0 p.e.) 78 (±0 p.e.) 
Rattfylleri, enbart narkotika 53 (±0 p.e.) 54 (±0 p.e.) 55 (±0 p.e.) 57 (±0 p.e.) 

Narkotikastrafflagen 55 (±0 p.e.) 55 (±0 p.e.) 56 (±0 p.e.) 57 (±0 p.e.) 
Lag om straff för smuggling 63 (±0 p.e.) 64 (±0 p.e.) 63 (+1 p.e.) 65 (+2 p.e.) 
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Tabell B2:4. Antal handlagda brottsmisstankar med beslut om förundersökningsbegränsning i den korrigerade statistiken och skillnad jämfört med den tidigare publicerade 
statistiken, 2013–2016. 
Brottstyp Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 
  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 35 963  43 464  47 755  43 728    +6 (±0 %) −10 (±0 %) +15 (±0 %) −12 (±0 %) 
Brott mot person (3–7 kap. BrB) 4 606  4 690  5 134  5 244    +3 (±0 %) ±0 (±0 %) −1 (±0 %) ±0 (±0 %) 

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB)  750   727   786   808    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) −1 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Misshandel  693   650   692   721    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) −1 (±0 %) ±0 (±0 %) 

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB) 2 824  2 995  3 317  3 444    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Grov fridskränkning  6   2  -  -    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 . ±0 . 
Grov kvinnofrids-kränkning  5   2   3  -    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 . 
Olaga hot  785   785   858   905    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Ofredande 1 231  1 329  1 308  1 336    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 

Sexualbrott (6 kap. BrB)  120   116   142   125    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Våldtäkt  2   7   1   2    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.   2   3   5  -    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 . 
Utnyttjande av barn för sexuell posering  5   4   8   4    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Sexuellt ofredande  105   97   124   113    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 6 179  7 546  9 342  8 467    +1 (±0 %) −1 (±0 %) +3 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Biltillgrepp  279   346   299   280    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Stöld ur/från motorfordon  235   258   317   307    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Bostadsinbrott  58   90   95   81    +1 (+2 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Butiksstöld 3 449  4 320  5 549  5 116    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) +2 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Rån  21   9   19   15    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 

Bedrägeribrott (9 kap. BrB) 5 532  7 722  7 265  5 260    ±0 (±0 %) −7 (±0 %) +6 (±0 %) −2 (±0 %) 
Skadegörelse (12 kap. BrB) 1 273  1 552  1 884  1 862    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Trafikbrottslagen  3 445  4 444  4 962  4 060    +2 (±0 %) −1 (±0 %) +3 (±0 %) −8 (±0 %) 

Rattfylleri, alkohol (inkl. narkotika)  151   202   280   185    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Rattfylleri, enbart narkotika 1 070  1 296  1 227   955    +1 (±0 %) ±0 (±0 %) +1 (±0 %) ±0 (±0 %) 

Narkotikastrafflagen 6 153  7 701  8 730  7 822    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) +2 (±0 %) −2 (±0 %) 

Lag om straff för smuggling  93   84   72   60    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) 
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Tabell B2:5. Antal handlagda brottsmisstankar med övriga beslut i den korrigerade statistiken och skillnad jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 
Brottstyp Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 
  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 248 048  250 045  249 661  244 731    −41 (±0 %) −278 (±0 %) +25 (±0 %) −185 (±0 %) 
Brott mot person (3–7 kap. BrB) 88 337  91 623  95 331  96 638    −10 (±0 %) −75 (±0 %) +6 (±0 %) −78 (±0 %) 

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB) 40 829  42 170  44 361  45 088    −7 (±0 %) −22 (±0 %) +5 (±0 %) −23 (±0 %) 
Misshandel 39 644  40 783  42 912  43 602    −7 (±0 %) −22 (±0 %) +5 (±0 %) −22 (±0 %) 

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB) 40 533  42 073  42 935  43 196    −4 (±0 %) −26 (±0 %) +2 (±0 %) −24 (±0 %) 
Grov fridskränkning 1 348  1 433  1 258  1 279    ±0 (±0 %) −1 (±0 %) −1 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Grov kvinnofrids-kränkning 1 434  1 399  1 302  1 337    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) +1 (±0 %) 
Olaga hot 20 318  21 478  22 127  22 578    +1 (±0 %) −11 (±0 %) +1 (±0 %) −14 (±0 %) 
Ofredande 12 412  12 520  13 109  12 021    −1 (±0 %) −2 (±0 %) +1 (±0 %) −1 (±0 %) 

Sexualbrott (6 kap. BrB) 5 845  6 455  6 972  7 273    +1 (±0 %) −26 (±0 %) −1 (±0 %) −30 (±0 %) 
Våldtäkt 2 842  2 981  3 064  3 242    +1 (±0 %) −11 (±0 %) −1 (±0 %) −22 (−1 %) 
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.   556   645   553   581    ±0 (±0 %) −6 (−1 %) −1 (±0 %) −1 (±0 %) 
Utnyttjande av barn för sexuell posering  115   242   333   216    ±0 (±0 %) −6 (−2 %) ±0 (±0 %) −1 (±0 %) 
Sexuellt ofredande 2 084  2 282  2 788  2 965    ±0 (±0 %) −3 (±0 %) ±0 (±0 %) −6 (±0 %) 

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 28 172  28 575  28 727  26 514    −11 (±0 %) −61 (±0 %) −1 (±0 %) −27 (±0 %) 
Biltillgrepp 1 461  1 498  1 465  1 341    ±0 (±0 %) −2 (±0 %) +1 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Stöld ur/från motorfordon 1 141  1 040  1 114   975    ±0 (±0 %) ±0 (±0 %) −1 (±0 %) ±0 (±0 %) 
Bostadsinbrott 1 446  1 485  1 356  1 397    −1 (±0 %) −29 (−2 %) −2 (±0 %) −2 (±0 %) 
Butiksstöld 7 635  7 417  7 409  6 722    −1 (±0 %) −14 (±0 %) −2 (±0 %) −14 (±0 %) 
Rån 1 729  1 770  1 760  1 808    −1 (±0 %) −6 (±0 %) ±0 (±0 %) −3 (±0 %) 

Bedrägeribrott (9 kap. BrB) 19 262  20 744  19 740  15 430    −2 (±0 %) −22 (±0 %) +9 (±0 %) −4 (±0 %) 
Skadegörelse (12 kap. BrB) 7 940  7 603  7 936  7 976    −2 (±0 %) −3 (±0 %) ±0 (±0 %) −3 (±0 %) 
Trafikbrottslagen  12 204  13 176  12 922  13 392    −7 (±0 %) −29 (±0 %) −7 (±0 %) −27 (±0 %) 

Rattfylleri, alkohol (inkl. narkotika) 2 192  2 150  2 307  2 294    −1 (±0 %) −12 (−1 %) −7 (±0 %) −6 (±0 %) 
Rattfylleri, enbart narkotika 4 380  4 463  4 562  4 436    −2 (±0 %) −4 (±0 %) +1 (±0 %) −10 (±0 %) 

Narkotikastrafflagen 35 780  33 666  32 574  29 562    −5 (±0 %) −53 (±0 %) −2 (±0 %) −21 (±0 %) 

Lag om straff för smuggling 1 222  1 158  1 040  1 105    +1 (±0 %) −5 (±0 %) ±0 (±0 %) +5 (±0 %) 
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3. Misstänkta personer 
Statistiken över misstänkta personer ger en översiktlig bild av de brottsutredande 
myndigheternas handläggning av de personer som misstänkts för brott. I statistiken 
redovisas de personer som varit skäligen misstänkta för brott och där den aktuella 
brottsmisstanken har handlagts under året. Personer som är under 15 år och därmed 
inte straffmyndiga ingår inte i statistiken. Att brottsmisstanken har handlagts innebär 
att den utredande myndigheten fattat ett beslut som betyder att handläggningen av 
den aktuella misstanken är avslutad. Det innebär att personen lagförts17, fått ett beslut 
om förundersökningsbegränsning eller av olika anledningar avförts från utredningen, 
exempelvis på grund av bevisproblem, att brottet som personen är misstänkt för ej 
hör under allmänt åtal, att brottet är preskriberat etc. Statistiken grundar sig på 
uppgifter från ärendehanteringssystemen hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten 
och Tullverket.  

Korrigerad statistik över misstänkta personer 
I samband med publiceringen av statistiken över misstänkta personer 2017 har 
statistiken för tidigare år (2013–2016) korrigerats och ompublicerats. Bakgrunden till 
korrigeringen är ett tekniskt fel som inneburit ett mindre bortfall i statistiken över 
misstänkta personer. I nedanstående kapitel redogörs för hur korrigeringen av 
statistiken har påverkat resultaten jämfört med tidigare publicerad statistik över 
misstänkta personer. Vid redovisning av jämförelser av nivåer redogörs för de 
korrigerade åren 2013–2016 och vid jämförelser av utvecklingen över tid redogörs 
för förändringen åren 2007–2016. Se www.bra.se för de korrigerade grundtabellerna i 
sin helhet. 

 

                                                 

17 Med lagförts menas att åtal väckts, strafföreläggande utfärdats eller åtalsunderlåtelse/straffvarning meddelats. 
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Jämförelser med tidigare publicerade resultat18 
Generellt sett medför korrigeringen av statistiken en liten nivåhöjning av antalet 
misstänkta personer totalt sett (mindre än 0,5 %) åren 2013–2016, jämfört med 
tidigare publicerad statistik.  

 

Korrigeringen har påverkat utvecklingen av det totala antalet misstänkta personer 
2007–2016 något. I den korrigerade statistiken har antalet misstänkta personer ökat 
med 2 procent mellan 2007 och 2016, och i den tidigare publicerade statistiken ökade 
antalet med 1 procent under samma period. Utvecklingen av antalet misstänkta 
personer är med andra ord något starkare (+ 1 procentenheter) i den korrigerade 
statistiken. 

Korrigeringen medför något fler kvinnor som misstänkts för brott 2013–2016 
(mindre än 0,5 % årligen), samt något fler män (mindre än 0,5 % årligen) än i tidigare 
publicerad statistik. 

                                                 

18 I text och tabeller är samtliga sifferuppgifter avrundande enligt principen om tre informationsgivande siffror. 
Exempelvis blir 148 784 misstänkta personer 149 000, och 1 564 misstänkta personer blir 1 560, medan 
373 misstänkta personer förblir 373. Procenttal i text och tabeller är avrundade till heltal, så till exempel 12,2 
procent blir 12 procent och 10,6 procent blir 11 procent. Alla beräkningar samt uppgifter som utgör underlag till 
figurer baseras dock på ej avrundade siffror. För exakta sifferuppgifter, se de grundtabeller som finns i bilagan. 

 
Figur 3:1. Utvecklingen av antalet misstänkta personer enligt korrigerad statistik (svart 
linje), samt antalet misstänkta personer enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad 
linje), 2007−2016. 
 

Antalet misstänkta personer enligt korrigerad 
statistik jämfört med tidigare publicerad 
statistik. 

År  Antal  Skillnad 

2013 176 000 +46 (±0 %) 

2014 175 000 +454 (±0 %) 

2015 175 000 +128 (±0 %) 

2016 174 000 +859 (±0 %) 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta 
personer, enligt korrigerad statistik 
samt tidigare publicerad statistik, 
åren 2007−2016. 

  Antal Procent 

Korrigerad 3 320 +2 % 

Tidigare publ. 2 460 +1 % 

Skillnad +859 +1 p.e. 
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Antalet misstänkta män och kvinnor har ökat sedan 2007 både i den korrigerade och 
i den tidigare publicerade statistiken.  I den korrigerade statistiken är ökningen dock 
något starkare för båda könen. 

Könsfördelningen i den korrigerade statistiken är generellt sett oförändrad jämfört 
med den tidigare publicerade statistiken. Alla årliga förändringar är mindre än 
0,5 procentenheter.   

  
Figur 3:2. Utvecklingen av antalet kvinnor och män som misstänkts för brott enligt korrigerad statistik 
(svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå streckad linje), 2007−2016. Observera att 
skalan på graferna skiljer sig åt.  

Antalet misstänkta kvinnor och misstänkta män enligt korrigerad statistik jämfört med 
tidigare publicerad statistik. 

  Kvinnor       Män     

År  Antal  Skillnad   Antal  Skillnad 

2013 36 400 +5 (±0 %) 
 

139 000 +42 (±0 %) 

2014 36 800 +88 (±0 %) 
 

137 000 +366 (±0 %) 

2015 36 700 +20 (±0 %) 
 

138 000 +108 (±0 %) 

2016 35 600 +113 (±0 %) 
 

138 000 +745 (±0 %) 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta kvinnor och misstänkta män, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare publicerad statistik, åren 
2007−2016. 

 Kvinnor  Män  
  Antal Procent   Antal Procent 

Korrigerad 812 +2 % 6 260 +5 % 

Tidigare publ. 699 +1 % 5 510 +4 % 

Skillnad +113 +1 p.e. +745 +1 p.e. 
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Ålder 
För antalet misstänkta personer i åldersgruppen 15–17 år har mindre än 0,5 procent 
tillkommit genom korrigeringen. Antalet misstänkta personer i åldersgruppen 18–
20 år har blivit 0–1 procent fler 2013–2016.  

För misstänkta personer 15–17 år, som har minskat under perioden 2007–2016, har 
korrigeringen inte påverkat utvecklingen märkbart, medan den har medfört att antalet 
misstänkta personer 18–20 år inte minskar i lika hög grad som i den tidigare 
publicerade statistiken (en skillnad med 1 procentenhet). 

 
Figur 3:3. Könsfördelning bland de misstänkta personerna i den korrigerade och den tidigare 
publicerade statistiken 2013–2016. 

Könsfördelning bland de misstänkta personerna i 
den korrigerade statistiken och skillnad i 
procentenheter mot den tidigare publicerade 
statistiken.  

År   Kvinnor    Män 

2013 
 

21 (±0 p.e.) 
 

79 (±0 p.e.) 

2014 
 

21 (±0 p.e.) 
 

79 (±0 p.e.) 

2015 
 

21 (±0 p.e.) 
 

79 (±0 p.e.) 

2016 
 

21 (±0 p.e.) 
 

79 (±0 p.e.) 
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För vuxna i åldern 21–29 år som misstänkts för brott innebär den korrigerade 
statistiken högst 0,5 procent fler misstänkta personer årligen 2013–2016. Även 
antalet misstänkta personer i åldern 30 år eller äldre är något fler (mindre än 0,5 % 
per år). Tillskottet har medfört att utvecklingen av antalet misstänkta personer i 
åldern 21–29 år är något starkare (+1 procentenhet) mellan 2007 och 2016 än i 
tidigare publicerad statistik. För misstänkta personer i åldern 30 år eller äldre har 
utvecklingen under perioden inte påverkats.   

 

 

 

 

 

  
Figur 3:4. Antal misstänkta personer i åldersgrupperna 15–17 år och 18–20 år i den korrigerade 
statistiken (svart linje) och i den tidigare publicerade statistiken (grå streckad linje), 2007–2016. 

Antalet misstänkta personer 15–17 år och 18–20 år enligt korrigerad statistik jämfört med 
tidigare publicerad statistik. 

  15–17 år       18–20 år     

År  Antal  Skillnad   Antal  Skillnad 

2013 15 600 4 (+0 %) 
 

18 700 4 (+0 %) 

2014 15 500 27 (+0 %) 
 

17 300 56 (+0 %) 

2015 16 100 2 (+0 %) 
 

16 600 7 (+0 %) 

2016 17 700 61 (+0 %) 
 

16 400 110 (+1 %) 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer 15–17 år och 18–20 år, 
enligt korrigerad statistik samt tidigare publicerad statistik, åren 
2007−2016. 

 15–17 år  18–20 år  
  Antal Procent   Antal Procent 

Korrigerad −6 700 −22 % −3 200 −6 % 

Tidigare publ. −5 100 −22 % −1 100 −7 % 

Skillnad −1 600 +0 p.e. −2 100 +1 p.e. 
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Åldersfördelningen har genom korrigeringen inte påverkats märkbart. Alla 
förändringar för andelarna misstänkta personer i de åldersgrupperna är mindre än 
0,5 procentenheter.  

 

  
Figur 3:5. Antal misstänkta personer i åldersgrupperna 21–29 år och 30 år eller äldre i den korrigerade 
statistiken (svart linje) och i den tidigare publicerade statistiken (grå streckad linje), 2007–2016. 
Observera att skalorna i figuren skiljer sig åt. 

Antalet misstänkta personer 21–29 år och 30 år eller äldre enligt korrigerad statistik 
jämfört med tidigare publicerad statistik. 

  21–29 år       30– år     

År  Antal  Skillnad   Antal  Skillnad 

2013 45 700 13 (+0 %) 
 

93 700 24 (+0 %) 

2014 45 500 148 (+0 %) 
 

94 200 223 (+0 %) 

2015 45 900 51 (+0 %) 
 

94 200 68 (+0 %) 

2016 44 500 242 (+1 %) 
 

92 500 442 (+0 %) 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer 21–29 år och 30 år eller 
äldre, enligt korrigerad statistik samt tidigare publicerad statistik, 
åren 2007−2016. 

 
21–29 år 

 
30– år 

 
  Antal Procent   Antal Procent 

Korrigerad +2 370 +14 % −3 800 +3 % 

Tidigare publ. +5 300 +14 % +2 480 +3 % 

Skillnad −2 900 +1 p.e. −6 200 ±0 p.e. 
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Korrigeringens påverkan på de redovisade brottskategorierna 
Nedan redovisas jämförelser mellan den korrigerade statistiken och den tidigare 
publicerade statistiken för antalet misstänkta personer per 100 000 invånare, fördelat 
på olika kategorier av brott. Antalet har påverkats mest av korrigeringen inom 
kategorierna brott mot person (0–1 % per år) och bedrägeribrott (+≤0,5 % per år). 
För trafikbrott har det tillkommit ≤0,5 procent fler misstänkta personer per år. I 
övriga kategorier är det årliga tillskottet mindre än 0,5 procent.  

För att se hur detta påverkat fördelningen av personer per typ av brott, se kapitlet 
om handlagda brottsmisstankar.   

 

 
Figur 3:6. Åldersfördelning bland de misstänkta personerna i den korrigerade och den 
tidigare publicerade statistiken 2013–2016. 

Åldersfördelning bland de misstänkta personerna i den korrigerade statistiken och 
skillnad mot den tidigare publicerade statistiken.  

År 15–17 år 18–20 år 21–29 år 30–49 år 50– år 

2013 9 (±0 p.e.) 11 (±0 p.e.) 26 (±0 p.e.) 37 (±0 p.e.) 17 (±0 p.e.) 

2014 9 (±0 p.e.) 10 (±0 p.e.) 26 (±0 p.e.) 37 (±0 p.e.) 18 (±0 p.e.) 

2015 9 (±0 p.e.) 10 (±0 p.e.) 27 (±0 p.e.) 37 (±0 p.e.) 18 (±0 p.e.) 

2016 10 (±0 p.e.) 10 (±0 p.e.) 26 (±0 p.e.) 36 (±0 p.e.) 18 (±0 p.e.) 
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Påverkan på vissa enskilda brottstyper 
Nedan redovisas utvecklingen av de brottstyper som ingår i den årliga 
sammanfattningen av statistiken och som har påverkats mest av korrigeringen. Även 
de resultat som inte ingår i den årliga sammanfattningen, utan enbart i 
grundtabellerna, men där resultatet har påverkats av korrigeringen, omnämns.  

 

Misshandel 

Misshandel är en av de brottstyper som påverkats mest antalsmässigt av 
korrigeringen, med mellan 0–3 misstänkta personer per 100 000 invånare och år. 
Procentuellt sett är påverkan dock inte lika stor. Antalet per 100 000 invånare är 0–
1 procent högre än i tidigare publicerad statistik.  

Tabell 3:1 Antal misstänkta personer per 100 000 invånare i den korrigerade statistiken samt skillnad i 
procent jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 

År Brottskategori                         

  
Samtliga brott Brott mot 

person  
Stöld- och 
tillgrepps-
brott 

Skade-
görelse- 
brott 

Bedrägeri-
brott Trafikbrott Narkotika-

brott 

2013 2 209 (+0 %) 817 (+0 %) 496 (+0 %) 131 (+0 %) 177 (+0 %) 402 (±0 %) 239 (+0 %) 
2014 2 175 (+0 %) 801 (+0 %) 495 (+0 %) 131 (+0 %) 182 (+1 %) 405 (+0 %) 240 (+0 %) 
2015 2 162 (+0 %) 812 (+0 %) 498 (+0 %) 131 (+0 %) 175 (+0 %) 404 (+0 %) 241 (+0 %) 
2016 2 122 (+0 %) 809 (+1 %) 464 (+0 %) 127 (+0 %) 152 (+0 %) 402 (+1 %) 241 (+0 %) 
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Utvecklingen har påverkats något genom korrigeringen. Antalet personer per 100 000 
invånare som misstänkts för misshandel har minskat med 5 procent i den korrigerade 
statistiken, istället för med 6 procent som i den tidigare publicerade statistiken.  

 

Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning19 

Antalet misstänkta personer som misstänkts för grov kvinnofridskränkning har 
påverkats marginellt av korrigeringen. Påverkan på antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare kan inte ses i heltal. Den procentuella förändringen varierar mellan 
0 och 2 procent jämfört med tidigare publicerad statistik (se tabellbilaga för årsvisa 
uppgifter). 

Antalet personer som misstänkts för grov kvinnofridskränkning har i den korrigerade 
statistiken minskat med 20 procent. Det är något mindre än i den tidigare publicerade 
statistiken, där antalet minskade med 22 procent 2007–2016.  

Antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för grov fridskränkning har 
inte heller påverkats i heltal. Dock har den påverkats procentuellt med 0–2 procent 
fler personer 2013–2016 än i den tidigare publicerade statistiken.  

                                                 

19 Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga 
sammanfattningen av statistiken, och därför finns ingen framtagen figur för brottstypen. 

 
Figur 3:7. Utvecklingen av antalet personer per 100 000 inv. som misstänkts för misshandel 
enligt korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), 
2007−2016. 

Antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik. 

  Antal  Skillnad   

2013 480 ±0 (±0 %) 
 

2014 465 +2 (±0 %) 
 

2015 475 +1 (±0 %) 
 

2016 467 +3 (+1 %) 
 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent   

Korrigerad −24 −5 % 
 

Tidigare publ. −27 −6 % 
 

Skillnad +3 +1 p.e. 
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Tillkomsten av misstänkta personer för grov fridskränkning har gjort att antalet per 
100 000 invånare under perioden 2007 till 2016 har ökat med 4 procentenheter mer i 
den korrigerade statistiken.   

Våldtäkt 
Antalet personer i befolkningen som misstänkts för våldtäkt är marginellt större i och 
med korrigeringen, mellan 0 och 2 procent jämfört med tidigare publicerad statistik.  

 

I och med korrigeringen har antalet per 100 000 invånare ökat med 22 procent 
mellan 2007 och 2016, istället för med 20 procent som i den tidigare publicerade 
statistiken.  

 
Figur 3:8. Utvecklingen av antalet personer per 100 000 inv. som misstänkts för våldtäkt enligt 
korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 
2007−2016. 
 

Antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik. 

 År Antal Skillnad   

2013 35 ±0  (±0 %) 
 

2014 35 +1  (+2 %) 
 

2015 35 ±0  (±0 %) 
 

2016 36 +1  (+2 %) 
 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent   

Korrigerad +6 +22 % 
 

Tidigare publ. +6 +20 % 
 

Skillnad +1 +2 p.e. 
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Bostadsinbrott 

Antalet personer per 100 000 invånare som misstänkts för bostadsinbrott är i och 
med korrigeringen 0,1–1,2 procent högre än i tidigare publicerad statistik. 

 

Ökningen har medfört att andelen ökat med 35 procent mellan 2007 och 2016, 
istället för med 33 procent som i den tidigare statistiken.  

 

Rån 

I och med korrigeringen är antalet personer per 100 000 invånare i befolkningen som 
misstänkts för rån 0–3 procent större.  

 
Figur 3:9. Utvecklingen av antalet personer per 100 000 inv. som misstänkts för 
bostadsinbrott enligt korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik 
(grå linje), åren 2007−2016. 

Antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik. 

 År Antal  Skillnad   

2013 24 ±0 (±0 %) 
 

2014 23 ±0 (+1 %) 
 

2015 23 ±0 (±0 %) 
 

2016 20 ±0 (+1 %) 
 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent   

Korrigerad +5 +35 % 
 

Tidigare publ. +5 +33 % 
 

Skillnad ±0 +1 p.e. 
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Korrigeringen har medfört att antalet misstänkta personer minskat med 9 procent 
mellan 2007 och 2016, istället för med 11 procent som i den tidigare publicerade 
statistiken. 

 

Trafikbrott 

Tillkomsten av antalet personer som misstänkts för trafikbrott varierar mellan 0 och 
230 personer årligen, vilket är ett relativt stort tillskott antalsmässigt. Procentuellt är 
förändringen dock mindre, högst 0,5 procent fler personer per 100 000 invånare 
årligen jämfört med tidigare publicerad statistik. Utvecklingen har inte påverkats av 
korrigeringen.  

 
Figur 3:10. Utvecklingen av antalet personer per 100 000 inv. som misstänkts för rån enligt 
korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 
2007−2016. 

Antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik. 

 År Antal  Skillnad   

2013 31 ±0 (±0 %) 
 

2014 31 ±0 (+2 %) 
 

2015 30 ±0 (±0 %) 
 

2016 31 +1 (+2 %) 
 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent   

Korrigerad −3 −9 % 
 

Tidigare publ. −4 −11 % 
 

Skillnad +1 +2 p.e. 
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Narkotikabrott 

Narkotikabrott är liksom trafikbrott en brottskategori som påverkats relativt mycket 
antalsmässigt genom korrigeringen. Den har ökat med 4–140 misstänkta personer 
per år. Procentuellt är förändringen dock inte stor. Antalet per 100 000 invånare är 
lägre än 0,5 procent fler per år jämfört med tidigare publicerad statistik. Det har inte 
påverkat utvecklingen märkbart.  

 
Figur 3:11. Utvecklingen av antalet personer per 100 000 inv. som misstänkts för trafikbrott 
enligt korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik (grå linje), åren 
2007−2016. 

Antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik. 

År  Antal  Skillnad   

2013 402 ±0 (±0 %) 
 

2014 405 +1 (±0 %) 
 

2015 404 ±0 (±0 %) 
 

2016 402 +2 (+1 %) 
 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent   

Korrigerad −89 −18 % 
 

Tidigare publ. −91 −19 % 
 

Skillnad +2 ±0 p.e. 
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Smugglingsbrott20 

I och med korrigeringen har det tillkommit 0–12 procent fler personer per 100 000 
invånare årligen som misstänkts för smugglingsbrott. Det har medfört att andelen har 
ökat med 6 procent 2007–2016 istället för att minska med 5 procent som i tidigare 
publicerade statistik.21   

Personer med lagföringsbeslut 
Antalet personer som misstänkts för brott och som fått ett lagföringsbeslut under 
åren 2013–2016 är 80 400–88 000 högre i den korrigerade statistiken. Det är 0–
2 procent fler än i tidigare publicerad statistik.  

                                                 

20 Smugglingsbrott hör inte till de brottstyper som ingår i den årliga sammanfattningen av statistiken, och därför 
finns ingen framtagen figur för brottstypen. 
21 Brå har begränsad information om personer misstänkta för smugglingsbrott och det föreligger ett bortfall, av 
okänd omfattning, av handlagda brottsmisstankar med övriga beslut.  Bortfallet kan påverka nivåerna på antalet 
misstänkta personer samt andel lagföringsbeslut. För mer information, se Kvalitetsdeklaration Misstänkta 
personer. 

 
Figur 3:12. Utvecklingen av antalet personer per 100 000 inv. som misstänkts för 
narkotikabrott enligt korrigerad statistik (svart linje), samt enligt tidigare publicerad statistik 
(grå linje), åren 2007−2016. 

Antalet misstänkta personer per 100 000 
invånare enligt korrigerad statistik jämfört 
med tidigare publicerad statistik. 

År  Antal  Skillnad   

2013 491 ±0 (±0 %) 
 

2014 506 +1 (±0 %) 
 

2015 503 ±0 (±0 %) 
 

2016 495 +2 (±0 %) 
 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta personer per 
100 000 invånare, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 2007−2016. 

  Antal Procent   

Korrigerad +110 +29 % 
 

Tidigare publ. +109 +28 % 
 

Skillnad +2 ±0 p.e. 
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Utvecklingen är minskande både i den korrigerade och i den slutliga statistiken, men 
något svagare i den korrigerade statistiken där antalet har minskat med 13 procent 
sedan 2007, jämfört med 14 procent i den tidigare publicerade statistiken.  

 
Figur 3:13. Antal misstänkta personer med lagföringsbeslut i den korrigerade statistiken (svart 
linje) och i den tidigare publicerade statistiken (grå streckad linje), 2007–2016. 

Antalet misstänkta personer enligt korrigerad 
statistik jämfört med tidigare publicerad 
statistik. 

År  Antal  Skillnad 

2013 88 000 +91 (±0 %) 

2014 85 300 +793 (+1 %) 

2015 84 100 +161 (±0 %) 

2016 80 400 +1 360 (+2 %) 

 

Utvecklingen av antalet misstänkta 
personer, enligt korrigerad statistik samt 
tidigare publicerad statistik, åren 
2007−2016. 

  Antal Procent 

Korrigerad −12 000 −13 % 

Tidigare publ. −13 000 −14 % 

Skillnad +1 360 +1 p.e. 
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Bilaga 3 

Tabeller misstänkta personer  
 

Tabell B3:1. Antal misstänkta personer i den korrigerade statistiken efter kön och skillnad i antal och procent jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 
 

Kön Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 

  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga personer 176 108 174 715 175 114 173 692   +46 (±0 %) +454 (±0 %) +128 (±0 %) +859 (±0 %) 

Kvinnor 36 406 36 815 36 658 35 623   +5 (±0 %) +88 (±0 %) +20 (±0 %) +113 (±0 %) 
Män 139 096 137 261 137 888 137 565   +42 (±0 %) +366 (±0 %) +108 (±0 %) +745 (+1 %) 
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Tabell B3:2. Antal misstänkta personer i den korrigerade statistiken efter ålder och skillnad i antal och procent jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–2016. 

Ålder Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 

  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga personer 176 108 174 715 175 114 173 692   +46 (±0 %) +454 (±0 %) +128 (±0 %) +859 (±0 %) 

15–17 år 15 648 15 545 16 051 17 692   +4 (±0 %) +27 (±0 %) +2 (±0 %) +61 (±0 %) 
18–20 år 18 710 17 321 16 642 16 385   +4 (±0 %) +56 (±0 %) +7 (±0 %) +110 (+1 %) 

21–24 år 23 318 22 721 22 541 21 314   +6 (±0 %) +85 (±0 %) +20 (±0 %) +108 (+1 %) 

25–29 år 22 364 22 821 23 371 23 206   +7 (±0 %) +63 (±0 %) +31 (±0 %) +134 (+1 %) 

30–39 år 34 366 35 024 35 410 35 402   +8 (±0 %) +100 (±0 %) +32 (±0 %) +214 (+1 %) 

40–49 år 29 076 28 542 27 995 26 754   +4 (±0 %) +67 (±0 %) +18 (±0 %) +110 (±0 %) 

50–59 år 18 384 18 461 18 815 18 368   +10 (±0 %) +26 (±0 %) +11 (±0 %) +69 (±0 %) 

60– år 11 904 12 141 11 990 11 991   +2 (±0 %) +30 (±0 %) +7 (±0 %) +49 (±0 %) 
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Tabell B3:3. Antal misstänkta personer i den korrigerade statistiken efter brottstyp och skillnad i antal och procent jämfört med den tidigare publicerade statistiken, 2013–
2016. 
Brottstyp Antal i korrigerad statistik   Skillnad i antal och procent mot tidigare publicerad statistik 

  2013 2014 2015 2016   2013 2014 2015 2016 
Samtliga brott 176 108 174 715 175 114 173 692   +46 (±0 %) +454 (±0 %) +128 (±0 %) +859 (±0 %) 
Brott mot person (3–7 kap. BrB) 65 101 64 315 65 734 66 170   +40 (±0 %) +239 (±0 %) +54 (±0 %) +376 (+1 %) 

Brott mot liv och hälsa (3 kap. BrB) 39 479 38 709 39 751 39 642   +33 (±0 %) +198 (+1 %) +57 (±0 %) +324 (+1 %) 
Misshandel 38 283 37 356 38 433 38 253   +22 (±0 %) +162 (±0 %) +47 (±0 %) +281 (+1 %) 

Brott mot frihet och frid (4 kap. BrB) 32 650 32 934 33 176 33 271   +4 (±0 %) +95 (±0 %) +14 (±0 %) +134 (±0 %) 
Grov fridskränkning 1 196 1 233 1 081 1 072   +1 (±0 %) +28 (+2 %) +1 (±0 %) +21 (+2 %) 
Grov kvinnofrids-kränkning 1 747 1 657 1 530 1 582   +6 (±0 %) +14 (+1 %) +3 (±0 %) +31 (+2 %) 
Olaga hot 19 036 19 280 19 514 19 721   +2 (±0 %) +55 (±0 %) +7 (±0 %) +77 (±0 %) 
Ofredande 11 144 11 457 11 468 11 088   ±0 (±0 %) +20 (±0 %) +7 (±0 %) +25 (±0 %) 

Sexualbrott (6 kap. BrB) 5 773 5 782 6 131 6 542   +12 (±0 %) +57 (+1 %) +12 (±0 %) +70 (+1 %) 
Våldtäkt 2 779 2 812 2 846 2 933   +11 (±0 %) +51 (+2 %) +10 (±0 %) +50 (+2 %) 
Sexuellt tvång, utnyttjande m.m.  587 606 558 542   +3 (+1 %) +7 (+1 %) ±0 (±0 %) +5 (+1 %) 
Utnyttjande av barn för sexuell posering 121 149 180 191   ±0 (±0 %) +1 (+1 %) +1 (+1 %) +1 (+1 %) 
Sexuellt ofredande 2 278 2 282 2 623 2 957   ±0 (±0 %) +11 (±0 %) +2 (±0 %) +23 (+1 %) 

Tillgreppsbrott (8 kap. BrB) 39 512 39 744 40 327 37 938   +4 (±0 %) +127 (±0 %) +32 (±0 %) +169 (±0 %) 
Biltillgrepp 1 994 1 972 1 950 1 791   ±0 (±0 %) +10 (+1 %) +2 (±0 %) +4 (±0 %) 
Stöld ur/från motorfordon 1 539 1 464 1 460 1 277   +1 (±0 %) +2 (±0 %) −1 (±0 %) +11 (+1 %) 
Bostadsinbrott 1 888 1 869 1 871 1 663   +2 (±0 %) +23 (+1 %) +9 (±0 %) +18 (+1 %) 
Butiksstöld 22 953 23 382 24 507 23 227   +1 (±0 %) +36 (±0 %) +10 (±0 %) +60 (±0 %) 
Rån 2 481 2 502 2 401 2 574   +4 (±0 %) +37 (+2 %) +7 (±0 %) +62 (+2 %) 

Bedrägeribrott (9 kap. BrB) 14 136 14 594 14 153 12 423   +9 (±0 %) +76 (+1 %) +13 (±0 %) +46 (±0 %) 
Skadegörelse (12 kap. BrB) 10 472 10 542 10 590 10 383   +3 (±0 %) +37 (±0 %) +5 (±0 %) +45 (±0 %) 
Trafikbrottslagen  32 064 32 521 32 742 32 861   ±0 (±0 %) +51 (±0 %) +15 (±0 %) +164 (+1 %) 

Rattfylleri, alkohol (inkl. narkotika) 12 269 11 684 11 376 10 388   ±0 (±0 %) +25 (±0 %) +9 (±0 %) +94 (+1 %) 
Rattfylleri, enbart narkotika 8 019 8 440 8 988 9 131   +2 (±0 %) +10 (±0 %) +2 (±0 %) +37 (±0 %) 

Narkotikastrafflagen 39 112 40 680 40 732 40 509   +4 (±0 %) +61 (±0 %) +11 (±0 %) +140 (±0 %) 

Lag om straff för smuggling 2 492 2 317 2 105 2 002   +6 (±0 %) +21 (+1 %) +36 (+2 %) +207 (+12 %) 
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Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken och har 
till uppgift att förse rättsväsendets myndigheter, brotts-
förebyggande aktörer och övriga användare med statistik 
av god kvalitet som underlag för verksamhetsuppföljning, 
beslutsfattande, utredningsverksamhet och forskning.  

Utifrån insamlade uppgifter från rättsväsendets 
administrativa system, sammanställer och presenterar Brås 
enhet för rättsstatistik årligen cirka 1 100 tabeller på 
månads-, kvartals- och årsbasis inom områdena brott, 
personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i 
brott. Uppgifterna redovisas på såväl nationell som 
regional och lokal nivå. 

Tabellerna publiceras på Brås webbplats, 
www.bra.se/statistik, tillsammans med tolknings-
anvisningar, kommentarer och analyser. 


