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Metod

• Denna redovisning bygger på en genomgång av 
samtliga fall av dödligt våld begångna  

    1/1 1990-31/12 2021 
• Totalt över 3000 fall begicks under denna 

period 
• Varje fall har granskats var för sig



Antal offer för dödligt våld 1990-2021 
(Femårsmedeltal utom för år 2020 och 2021)
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Antal offer för dödligt våld 2010-2021
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Förändringar över tid dödligt våld generellt

• Dödligt våld mot barn halverat sedan 1990-talet 
• Dödligt våld mot kvinnor i nära relation varierar år 

för år men ligger still över tid 
• Rena alkoholmissbruksrelaterade mord har minskat 

kraftigt 
• Gängskjutningar med dödlig utgång har ökat kraftigt 
• Prel. antal offer 1/1 – 31/12 2021: 111 offer. 
    (Flera anmälda fall är ännu inte färdigbedömda)



Antal offer vid skjutningar med dödlig utgång i kriminella 
miljöer 1990-2021  

(Femårsmedeltal utom för år 2020 och 2021)
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Antal offer vid skjutningar med dödlig utgång i 
kriminella miljöer 2010-2021
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Utvecklingen av dödligt våld med 
skjutvapen i kriminella miljöer

• Under lång tid skedde en långsam ökning av det 
dödliga våldet med skjutvapen i kriminella miljöer 
men från första hälften av 10-talet skedde den allt 
snabbare 

• Från och med år 2015 har antalet fall alltså mer än 
fördubblats jämfört med första hälften av 10-talet 

• Nivån på omkring 40 fall per år de senaste åren 
innebär nära en tiodubbling sedan första hälften av 
1990-talet 

• Prel. antal offer 1/1 – 31/12 2021: 44 offer



Utveckling av antalet falla av dödligt våld med 
skjutvapen i kriminella miljöer respektive övriga fall
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Gängmorden ökar stort

• Hög frekvens och låg uppklaring skapar 
otrygghet i samhället och minskar respekten 
för polisen i kriminella miljöer 

• Sedan år 2009 minst femton offer som ej var 
inblandade i de aktuella konflikterna 

• Kräver likartat arbetssätt, kompetens, resurser 
och uthållighet 

• Många av dessa mord är hämndmord som 
riskerar att skapa ytterligare nya fall



Gängmorden ökar stort

• Stort antal delvis uppklarade fall 
• Förmodat stort antal av fallen som har en anstiftare 
• Karaktären på denna typ av mord har förändrats 

över tid från mer organiserade miljöer, exempelvis 
MC-gängen, till mer lösa nätverk 

• Karaktären på det dödliga våldet med skjutvapen 
generellt har också förändrats från legala vapen till 
illegala vapen, från fler mord med legala vapen 
inom familjen till fler mord i kriminella miljöer 



Andel (procent) uppklarade fall 1990-2020 dödligt våld 
totalt (Femårsmedeltal utom år 2020)
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Förändringar över tid
• Andelen uppklarade fall föll från början av 1990-talets nära 90 procent till lägre 

nivåer under den följande 10-årsperioden 

• Någon entydig förklaring till minskningen är inte känd men vissa menar att 
närpolisreformen med förändringar i utredningsverksamheten till en början hade stor 
påverkan 

• Därefter en kortvarig ökning under andra hälften av 00-talet innan en mer påtaglig 
minskning påbörjades 

• Den viktigaste förklaringen är förstås den kraftiga ökningen av skjutningarna med 
dödlig utgång i kriminella miljöer fr.o.m. år 2015 

• Uppgifter om uppklaringen för år 2020 är ännu preliminära då flera fall ännu inte är 
avgjorda i domstol 

       

• Uppgifter om uppklaringen år 2021 ännu ej möjligt att redovisa pga långa 
utredningstider och långa processtider i domstolarna



Andel (procent) uppklarade fall av dödligt våld med skjutvapen i 
kriminella miljöer  

(Femårsmedeltal utom år 2020 och 2021)
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Förändringar av uppklaringen vid dödligt 
våld med skjutvapen i kriminella miljöer

• Under första hälften av 1990-talet klarades hela 80 procent av dessa mord 
upp men observera att antalet fall då var mycket lågt 

• Från och med andra hälften av 1990-talet påbörjades den stora nedgång av 
uppklaringen i dessa fall till dagens nivå. 

• I många av de uppklarade fallen rör det sig också om delvis uppklarade fall, 
det vill säga samtliga gärningsmän är inte lagförda 

• Inte heller här finns det någon entydig förklaring till utvecklingen, se 
tidigare text om uppklaringen generellt, men förändringen av karaktären på 
de kriminella grupperingarna från mer organiserade som till exempel MC-
gängen till dagens lösa nätverk har med stor säkerhet spelat stor roll 

• Denna utveckling innebär också att Kalla fall-verksamheten i allt större 
utsträckning belastas med denna typ av ouppklarade mord, och utgör 
sedan år 2015 66 procent av de nyinkomna kalla fallen.  

• En förstärkning av Kalla fall-verksamheten kan med andra ord behöva 
övervägas på sina håll om uppklaringen av dessa fall med tiden ska kunna 
öka



Andel uppklarade fall av dödligt våld med skjutvapen i 
kriminella miljöer respektive övriga fall
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Skillnader i uppklaring mellan mord med 
skjutvapen i kriminella miljöer och övriga mord

• Utvecklingen visar att morden med skjutvapen i kriminella 
miljöer med tiden blir allt mer svåruppklarade medan 
uppklaringen av övriga typer av mord ligger fortsatt högt 

• Den tidigare beskrivna karaktärsförändringen av de kriminella 
miljöerna över tid har inneburit större svårigheter för polisen 
att lösa sådana fall 

• I normalfallet kräver morden med skjutvapen i de kriminella 
miljöerna en stor numerär utredare för att kunna klaras upp – 
en numerär som ofta saknas 

• Observera att uppklaringen för framförallt år 2020 kan komma 
att förbättras på grund av långa ledtider i såväl den polisiära 
som den övriga rättsliga processen kring fallen med skjutvapen 
i kriminella miljöer


