
Atalade, dömda och straff 2008

Antalet straff rekordhögt i fjol – över en halv miljon
Antalet ordningsböter som utfärdats utan att stoppa ett fordon gjorde att det totala antalet straff steg till 523 000 år
2008. Siffran är högre än någonsin tidigare. Antalet straff ökade med nästan 65 000, dvs. med 14 procent. Antalet
ordningsböter steg till 202 000, dvs. med 51 procent. Av dem utfärdades drygt 96 000 utan att fordonet stoppades,
dvs. mer än 68 000 fler än året innan.

Ungefär hälften av alla straff var strafforderböter, dvs. 255 000. Antalet minskade något från året innan. Böterna
var i genomsnitt 205 euro.

Antalet personer som dömdes för brott uppgick i fjol i tingsrätterna till 66 200, dvs. 0,9 procent färre än år 2007.
Antalet personer som dömdes till ovillkorligt fängelse var 6 900, dvs. 3,1 procent färre än året innan.Medellängden
för utdömda fängelsestraff var enligt Statistikcentralen 10,1 månader, dvs. 24 dagar längre än året innan. Vartannat
utdömt fängelsestraff var högst 4 månader. Samhällstjänst utdömdes 3 200 gånger i stället för ovillkorligt fängelse
och 190 gånger jämsides med villkorligt fängelse. Till ovillkorligt fängelse dömdes 16 000 personer. Antalet är
oförändrat från året innan. 9 000 personer av de villkorligt dömda fick dessutom böter som tilläggsstraff. Av de
dömda i tingsrätterna dömdes 57 procent (37 600) till böter vilket var en ökning med 2,5 procent. Storleken på
de böter som utdömdes var i genomsnitt 450 euro.

Antalet utdömda fängelseår uppgick till 5 784, vilket är 5,1 procent mer än år 2007. Flest fängelseår utdömdes
för grova narkotikabrott, grov misshandel och dråp. Antalet fängelsestraff var störst när det gäller grovt rattfylleri
samt stöld och misshandel.
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Vid tingsrätterna utfärdades 23 000 personer ovillkorligt körförbud. 1 300 personer fick villkorligt körförbud
utan alkolås och 249 personer övervakad körrätt med alkolås. Vid tingsrätterna meddelades i fjol 294 personer
näringsförbud. Djurhållningsförbud meddelades 64 personer och jaktförbud 21 personer.

Av alla straffade var 4,1 procent 15–17-åringar och 8,6 procent 18–20-åringar. Av dömda vid tingsrätter var
dessa åldersgruppers totala andel 18 procent. Av alla dömda var 20,1 procent kvinnor. År 1980 var kvinnornas
andel 8,9, år 1990 13,3 och år 2000 15,7 procent. År 2008 var andelen kvinnor dömda vid tingsrätter 13,9
procent.
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Tabellbilagor

Ovillkorliga fängelsestraff för vissa brott i tingsrätter 2006-2008
Antal domar
inalles

Ovillkorliga fängelsestraff
Antal ovillkorliga
fängelsestraff

% av alla
ådömda
fängelseår

% av alla
ovillkorliga
fängelsestraff

% av brottens
alla straff

Genomsnittlig
fängelsetid
månader

ÅrHuvudbrott i
domen

12 6721 94811,325,515,43,82006Grovt
rattfylleri 13 1001 77910,525,513,63,92007

12 4961 7249,725,113,83,92008
58734312,54,558,423,92006Grov

misshandel 60335012,84,958,024,22007
66637113,15,455,724,62008
30723015,53,074,944,32006Grovt

narkotikabrott 31024914,63,580,338,72007
30821914,93,271,147,22008
56528,80,792,9111,12006Dråp
635910,00,893,7111,72007
736911,51,094,5115,32008
93835,51,189,243,22006Försök till

dråp 100886,31,288,047,22007
104976,51,493,346,42008
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