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Uppföljning av sjöfyllerilagstiftningen 

Bakgrund 

Justitiedepartementet har i syfte att följa upp bl.a. utvecklingen av anmälda 

brott och av lagföringen för brotten sjöfylleri och grovt sjöfylleri efterfrågat sta-

tistikunderlag från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Polismyndigheten 

och gått igenom befintlig statistik från Kustbevakningen. Vidare har befintlig 

statistik från Transportstyrelsen i fråga om omkomna i fritidsbåtsolyckor 

gåtts igenom. Underlaget har sammanställts i denna promemoria. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Det statistikunderlag Justitiedepartementet har efterfrågat från Brå återfinns 

som bilaga till denna promemoria (dnr Ju2017/02111/L5). Underlaget är 

hämtat från Brås statistikdatabas. 

Kustbevakningen 

Enligt Kustbevakningens årsredovisning för 2015 ser statistiken ut som ne-

dan om man tittar på förhållandet genomförda kontroller och anmälda brott, 

(perioden 2009–2015).1 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Antal kontrollåtgärder 2272 2273 2221 2684 2990 3240 564 

Anmälda brott 80 101 128 197 192 290 96 

  3,52% 4,44% 5,76% 7,34% 6,42% 8,95% 17,02% 

 

Trenden är generellt nedåtgående, om man bortser från 2012. 

                                                
1
 

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/media/trycksaker/arsredovisningar/kustbevakninge n
s-arsredovisning-2015pdf79876_tmppdf 

https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/media/trycksaker/arsredovisningar/kustbevakningens-arsredovisning-2015pdf79876_tmppdf
https://www.kustbevakningen.se/globalassets/documents/media/trycksaker/arsredovisningar/kustbevakningens-arsredovisning-2015pdf79876_tmppdf
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I årsredovisningen skriver Kustbevakningen så här angående attitydföränd-

ringen avseende sjöfylleri: 

Även utfallet inom sjöfylleri har under de senaste åren haft en nedåtgående 

trend. Sedan regelverket infördes 2010 har andelen upptäckta sjöfylleribrott 

minskat från 9 procent till att under 2015 ligga på 3,5 procent. Kustbevakning-

en upplever att det har skett en beteendeförändring som påminner om motsva-

rande på land och bedömer att verksamheten med kontinuerligt genomförda 

kontroller har bidragit till den positiva utvecklingen. 

Polismyndigheten (sjöpolisen) 

Sjöpolisen finns i region Stockholm och i region Väst. De utför bl.a. polisiära 

uppgifter i skärgårdsområdena längs Sveriges kust. Av det statistikunderlag 

Justitiedepartementet efterfrågat från Polismyndigheten (sjöpolisen) framgår 

följande. 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011* 2010* 2009* 

Antal kontrollåtgärder 570 690 1025 715 654 250 270 300 

Anmälda brott 32 29 49 42 45 23 42 31 

  6% 4% 5% 6% 7% 9% 16% 10% 

 

* Enbart sjöpolisen i region Stockholm (sjöpolisen i region Väst har endast 

redovisat uppgifter från 2012 och framåt). 

Transportstyrelsen 

I rapporten Trafiksäkerheten i Sverige – Statistik över järnväg, luftfart, sjö-

fart och väg för 2016 (TSG 2017-32) redovisas antalet omkomna i fritids-

båtsolyckor.2 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Antal omkomna 30 30 22 36 24 40 29 34 43 37 

 

Av rapporten framgår också att Transportstyrelsen och Sjösäkerhetsrådet har 

som mål att antalet omkomna i fritidsbåtsolyckor minskar till 25 personer 

per år (räknat på ett glidande femårsmedelvärde) till år 2020. Det femåriga 

medelvärdet låg 2011 på 36 och är nu nere i 30. 

                                                
2
 https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_oss/traf iksakerheten-i-sverige/trafiksakerheten-i-

sverige-2016_2017-01-10.pdf 

https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_oss/trafiksakerheten-i-sverige/trafiksakerheten-i-sverige-2016_2017-01-10.pdf
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/om_oss/trafiksakerheten-i-sverige/trafiksakerheten-i-sverige-2016_2017-01-10.pdf
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1.   Statistikunderlag sjöfylleri 2006-2015 

1.1    

1.2   Inledning 

Justitiedepartementet har efterfrågat ett statistikunderlag för att kunna följa utveckl-

ingen av anmälda brott och utvecklingen av lagförda för brotten sjöfylleri och sjö-

fylleri grovt brott, för perioden 2006-2015. Underlaget ska belysa fördelningar mel-

lan brotten och utveckling över tid för att kunna utvärdera konsekvenser av lagför-

ändring i perioden. Då tiden för genomförandet varit mycket kort har endast ett 

grovt underlag tagits fram och tolkningar och slutsatser av underlaget bör göras med 

en viss försiktighet då begränsningar i statistiken förekommer.  

1.3   Metod 

Statistiken som presenteras i tabell 1 är hämtad ifrån den officiella statistiken för 

anmälda brott. Notera att kalenderår 2016 avser preliminär statistik, till skillnad från 

övriga år som avser slutlig statistik för anmälda brott. 

 

Övriga tabeller redovisar lagföringsbeslut. Ingen hänsyn har tagits till om beslutet 

vunnit laga kraft eller inte. Med lagföringsbeslut avses om inget att framgår åtalsun-

derlåtelse, strafföreläggande eller domslut i tingsrätten. Vidare bygger presenterad 

statistik på lagföringar där huvudbrotten i respektive lagföring gäller brott mot sjö-

fylleri (20 kap 4-5 § Sjölagen (1994:1009)), huvudbrottet är alltid de brott med det 

största straffvärdet (det brott som kan ge det strängaste straffet).  

 

Observera att lagföringsstatistiken kategoriseras i kalenderår efter beslutsdatum för 

lagföringen. Det innebär att ett brott som begås ett år kan lagföras ett efterföljande 

år, vilket gör att förändringar i lagstiftning inte observeras utan en viss fördröjning i 

statistiken. 

 

Tabell 2 till 4 innehåller samtliga lagföringar där huvudbrottet i lagföringen är brott 

mot sjöfylleri (20 kap 4-5 § Sjölagen (1994:1009)), för perioden 2006-2015. Antalet 

lagföringar för hela perioden är 1 507 stycken. 

 

Tabell 5 innehåller samtliga domslut i tingsrätten där huvudbrottet i domslutet är 

grovt brott mot sjöfylleri (20 kap 5 § Sjölagen (1994:1009)), samt att lagföringen 

endast innehåller ett brott, för perioden 2006-2015. Syftet med att endast titta på 
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domslut med ett brott är att kunna följa påföljdsutvecklingen utan störningar från 

andra brott i lagföringen. Antalsunderlaget i denna tabell är 631 stycken domslut.  

 

Huvudpåföljden i tabell 5 grupperas till fängelse, villkorlig dom och övriga påfölj-

der. 

1.4   Resultat 

I tabell 1 redovisas anmälda brott för sjöfylleri (här ingår normalgraden och grovt 

brott), för perioden 2006-2016. Den högsta nivån av anmälda brott kan ses år 2010. 

Observera att kalenderår 2016 består av preliminär statistik. 

 

Den övriga stastiken redovisas i figurer, genom att klicka på staplar eller linjer över 

ett visst får man fram den numeriska uppgifterna för respektive år och kategori. 

 

I figur 2 redovisas samtliga lagföringar där huvudbrottet i lagföringen är brott mot 

sjöfylleri (20 kap 4-5 § Sjölagen (1994:1009)), för perioden 2006-2015. Antalet 

lagföringar för hela perioden är 1 507 stycken. I tabellen delas lagföringarna upp i 

sjöfylleri av normalgraden och sjöfylleri grovt brott. I tabellen ses en tydlig uppgång 

av lagföringar år 2010, med en topp 2011. Ökningen består av sjöfylleri av normal-

graden, medan sjöfylleri grovt brott snarare har minskat i perioden. Observera att 

många lagföringar år 2011 rör brott som skett under 2010 då lagändringen infördes. 

 

I figur 3 är underlaget det samma som för figur 2, men i figur 3 visas andelsfördel-

ningen mellan sjöfylleri av normalgraden och sjöfylleri grovt brott av lagföringarna 

över tidsperioden. Här syns en tydlig växling av svårhetsgrad år 2010 då sjöfylleri 

av normalgraden ökade och kom att stå för en större andel av lagföringarna mot 

sjöfylleri totalt sett. 

 

I figur 4 som består av samma underlag som figur 2 och 3, visas hur andelen straffö-

relägganden ökar bland lagföringarna genom att fler lagföringar mot sjöfylleri av 

normalgraden har tillkommit i perioden. 

 

Figur 5 innehåller samtliga domslut i tingsrätten där huvudbrottet i domslutet är 

grovt brott mot sjöfylleri (20 kap 5 § Sjölagen (1994:1009)), samt att domslutet 

endast avser ett brott, för perioden 2006-2015. Genom att endast titta på renodlade 

sjöfylleridomslut blir att bedömningen av straffmätningen mer tillförlitlig. Antalet 

renodlade domslut uppgår i denna tabell är 631 stycken domslut.  

 

Huvudpåföljden i figur 5 indelas i kategorierna fängelse, villkorlig dom och övriga 

påföljder. 

I tabell 5 ses inga tydliga förändringar av påföljdsfördelningen för de grova sjöfylle-

ribrotten. Påföljder för domslut mot sjöfylleri av normalgraden redovisas inte då 

påföljden till 97 procent består av dagsböter (underlag 290 domslut för perioden).  

 

Kontaktperson för frågor om den framtagna statistiken är statistiker Levent Kemetli 

vid Brå/ERS, som kan nås på e-post: levent.kemetli@bra.se 

  

mailto:levent.kemetli@bra.se
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Tabell 1. Antal anmälda brott mot sjöfylleri (brottskod 3201), 2006-2016* 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Sjöfylleri (brottskod 3201) 67 64 69 100 299 255 228 209 247 151 170

* Kalenderår 2016 innehål ler endast prel iminär s tatis tik
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Figur 2. Antal lagföringar där sjöfylleri eller sjöfylleri grovt 

brott är huvudbrott i lagföringen, period 2006-2015 
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Figur 3. Andelsfördelning mellan sjöfylleri och sjöfylleri 
grovt brott över perioden 2006-2015 
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Figur 4. Andel strafförelägganden av lagföringar där 
sjöfylleri eller sjöfylleri grovt brott är huvudbrott i 

lagföringen, period 2006-2015 
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Figur 5. Andelsfördelning över huvudpåföljd för domslut i 
tingsrätten där grovt sjöfylleri brott är huvudbrott och 

lagföringen saknar bibrott, period 2006-2015 
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