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Remissyttrande över Statistiska centralbyråns 
hemställan om ändringar i bilagan till 
förordningen (2001:100) om den officiella 
statistiken. 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerad hemställan på remiss och vill lämna 
följande yttrande.  

Brå har samverkat med Statistiska Centralbyrån (SCB) och övriga statistikansvariga 
myndigheter i framställningen av hemställan och ställer sig i stort bakom de förslagna 
ändringarna i statistikförordningens bilaga. Brå instämmer med SCB att de föreslagna 
ändringarna främjar de statistikansvariga myndigheternas förutsättningar med att ta fram 
relevant statistik som tillgodoser samhällets informationsbehov. Den uppdaterade bilagan 
ökar även den officiella statistikens tillgänglighet och underlättar för användarna att 
orientera sig bland områdena i den officiella statistiken. 

Under de avsnitt i bilagan som avser ämnesområdet Rättsväsende och de statistikområden 
som Brå ansvarar för, vill Brå föreslå en ett par justeringar i den föreslagna lagtexten. 
Myndigheten vill också peka på ett par feltolkningar i författningskommentaren i 
hemställan. 

Benämning av statistikområde i hemställan 

I hemställan föreslås på sidan 34 att det tidigare statistikområdet ”Kriminalvård” under 
ämnesområdet Rättsväsende i bilagan ska benämnas ”Kriminalvårdens verksamhet”. 
Ändringen föreslås för att tydliggöra statistikens innehåll. I uppställningen på sidan 17 samt 
på sidan 49 i hemställan benämns dock området ”Kriminalvårdens verksamheter”. Om det 
inte finns några särskilda skäl till den förändringen föreslår Brå att namnet i bilagan 
justeras till ”Kriminalvårdens verksamhet” enligt Brås ursprungliga förslag.  

Brå noterar även att statistikområdet ”Återfall i brott” saknas i uppställningen på sidan 49. 

Lagtexten rörande behandling av känsliga personuppgifter m.m. 

I hemställan föreslås att lagtexten rörande behandling av känsliga personuppgifter för de 
statistikområden för vilka Brå ansvarar ska utökas till att även innefatta politiska åsikter, 
samt enskilda personers hälsotillstånd eller sexuella läggning. Tilläggen föreslås för att Brå 
ska få möjlighet att vidareutveckla den officiella statistiken med avseende på enskilda 
personers förtroende för rättsväsendet, partipolitisk tillhörighet, otrygghet och oro för 
brott, relation till förövare av brott samt om sexualbrott.  
 
Såsom lagtexten nu är utformad innebär tilläggen att Brå får behandla känsliga 
personuppgifter rörande hälsa och politiska åsikter för framställning av statistik inom 
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samtliga statistikområden som Brå ansvarar för. Det innebär en väsentlig utvidgning som 
inte varit avsedd och knappast heller var önskvärd. För att bättre tydliggöra 
användningsområdena för behandlingen av känsliga personuppgifter rörande hälsa och 
politiska åsikter föreslår Brå nedan alternativa formulering. Genom denna ändring blir det 
även enklare att införa ytterligare tillägg av känsliga personuppgifter efter behov, 
exempelvis för att möjliggöra för nya frågor i framtida undersökningar. 
 
Nuvarande lydelse enligt förslaget: 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.  
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, 
Registrering av brott, Utredning och lagföring av brott, Rättsliga följder av brott, 
Kriminalvårdens verksamheter och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel, politiska åsikter och 
enskilda personers hälsotillstånd eller sexuella läggning.  
 

Brås förslag på alternativ formulering: 

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.  
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen, 
Registrering av brott, Utredning och lagföring av brott, Rättsliga följder av brott, 
Kriminalvårdens verksamhet och Återfall i brott får personuppgifter enligt 8 § behandlas 
som avser brott, domar i brottmål och straffprocessuella tvångsmedel samt enskilda 
personers sexuella läggning.  
 
För framställning av statistik över Otrygghet och utsatthet för brott i befolkningen får 
personuppgifter enligt 8 § även behandlas som avser politiska åsikter och enskilda 
personers hälsotillstånd. 
 

Felaktigheter i Författningskommentaren  

Under författningskommentaren och avsnitt 4.17 på sidan 49 lämnas följande motivering 
till tilläggen i bestämmelsen om behandling av känsliga personuppgifter. 

Tre tillägg görs avseende bestämmelsen om behandlingen av känsliga personuppgifter. 
Tillägget avseende politiska åsikter ger Brottsförebyggande rådet möjlighet att behandla 
känsliga personuppgifter i framställningen av sin statistik avseende förtroende för 
rättsväsendet och partipolitisk tillhörighet. Tillägget avseende enskilda personers 
hälsotillstånd ger möjlighet för Brottsförebyggande rådet att belysa i statistiken om den 
otrygghet och oro för brott som rapporteras av enskilda personer. Tillägget avseende 
enskilda personers sexuella läggning möjliggör dels behandling av uppgifter om en 
uppgiftslämnares relation till en förövare, dels behandlingen av uppgifter för att utveckla 
statistiken om personer som begått sexualbrott. 

Avsnittet innefattar dessvärre ett par felaktigheter rörande syftet med de föreslagna 
tilläggen som är av den art att de behöver påpekas. 

1) Tillägget om politiska åsikter syftar inte till att ge Brå möjlighet att framställa statistik 
avseende förtroende för rättsväsendet och partipolitisk tillhörighet, utan om att ge Brå 
möjlighet att framställa statistik om politikers utsatthet och oro för brott (i Politikernas 
trygghetsundersökning). En korrekt och alternativ formulering ges nedan. 

Tillägget avseende politiska åsikter ger Brottsförebyggande rådet möjlighet att behandla 

känsliga personuppgifter i framställningen av sin statistik avseende förtroendevaldas 

utsatthet och oro för brott. 
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2) Tillägget om enskilda personers hälsotillstånd syftar inte till att Brå ska kunna redovisa 
hälsotillstånd relaterat till otrygghet och oro för brott, utan om att Brå ska kunna relatera 
till hälsotillstånd i samband med utsatthet för brott. En korrekt och alternativ formulering 
ges nedan. 

Tillägget avseende enskilda personers hälsotillstånd ger möjlighet för Brottsförebyggande 

rådet att framställa statistik om hälsotillstånd relaterat till utsatthet för brott. 

3) Tillägget avseende enskilda personers sexuella läggning syftar till att möjliggöra dels 
behandling av uppgifter om en uppgiftslämnares relation till en förövare, dels behandlingen 
av uppgifter om relationer i statistik om personer som anmälts och registrerats som utsatta 
för sexualbrott eller personer som begått sexualbrott. I författningskommentaren saknas 
dock angivelse av personer som anmälts och/eller registrerats som utsatta för brott. En 
korrekt och alternativ formulering ges nedan. 

Tillägget avseende enskilda personers sexuella läggning möjliggör dels behandling av 
uppgifter om en uppgiftslämnares relation till en förövare, dels behandlingen av 
uppgifter om personer som anmält utsatthet eller registrerats som utsatta för sexualbrott 
samt personer som begått sexualbrott. 

Detta yttrande avges av tillförordnad generaldirektör Björn Borschos efter föredragning av 
enhetschef Louise Ekström. I beredningen av yttrandet har även enhetschef Thomas 
Hvitfeldt och forskningsråd Lars Korsell deltagit. 

 

Björn Borschos  

 

Louise Ekström 


