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Remissyttrande över betänkandet Mål och
myndighet – en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86
Brottsförebyggande rådet (Brå), som fått rubricerade betänkande, lämnar följande
yttrande.
Jämställdhetsutredningen har enligt Brå gjort ett gediget arbete. Utredningen lyfter
fram viktiga aspekter som tidigare kanske inte har uppmärksammats i tillräcklig
grad, så som skillnaden mellan män och kvinnor i fråga om hälso- och sjukvård. Brå
ställer sig också mycket positiv till utredningens bedömning om behovet av ett
intersektionellt perspektiv i det fortsatta arbetet. Brå har endast följande mindre
synpunkter, och det rör uteslutande myndighetens verksamhetsområde.
7.4 Våldsutsattheten i siffror
Utredningen drar vissa slutsatser om kvinnors våldsutsatthet där uppgifter från Brå
används som underlag. Brå vill i detta sammanhang påpeka följande.
7.4.2 Nationella trygghetsundersökningen
Utredningen konstaterar utifrån uppgifter i Nationella trygghetsundersökningen,
NTU, att det skett en markant uppgång i andelen kvinnor som anger att de utsatts
för sexualbrott. Man ställer sig samtidigt frågan om det rör sig om ett trendbrott
eller en tillfällig uppgång från en annars stabil nivå. Sedan utredningen publicerade
sitt betänkande har nya uppgifter från NTU redovisats. I den senaste
undersökningen har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott åter sjunkit.
Denna nedgång gör att utvecklingen är svårtolkad.
7.4.4 Våldsutsatthet som lagförs samt 7.9 Sammanfattning
Utredningen är också bekymrad över ett ökat gap mellan anmälda brott och
lagföringsbeslut. Brå har också påvisat ett visst glapp vad gäller detta men lyfter i
detta sammanhang också fram att en sådan jämförelse är komplicerad och behäftad
med en rad problem (se Kortanalys 10/2015: Utvecklingen av personuppklarade
misstankar och bifallna åtal 2004-2014, s.10-11). Exempel på sådana problem är
skilda (och föränderliga) antalsräkningsregler, förekomsten av omrubriceringar (och
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ev. förändringar i praxis) kring åtalens väckande, samt förskjutningar i tid. Då dessa
dessutom inte behöver vara konstanta över tid bör man enligt Brås mening vara
försiktig när man talar om ett ökande glapp.
14.4 Övriga konsekvenser
En viktig del i statens offentliga utredningarbete är konsekvensanalyser av de
förslag som en utredning lägger. I detta ingår specifikt att analysera konsekvenserna
för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet. Brå menar att det vore
önskvärt med en mer fullödig analys än den som utredningen i det här fallet har
gjort, med tanke på att ett av de jämställdhetspolitiska målen (och därmed en
betydande del av utredningens betänkande) specifikt rör brottslighet: mäns våld mot
kvinnor. Utredningen konstaterar endast att förslagen om styrning och uppföljning
kommer att ”påverka arbetet mot brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet
positivt” (s. 512). En tydligare konsekvensbeskrivning hade i detta fall kunna ge
ordentlig kraft åt det nämnda jämställdhetspolitiska målet.

Detta yttrande avges av undertecknad myndighetschef efter föredragning av
enhetschef Annika Eriksson.

Erik Wennerström
Annika Eriksson
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