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Förord 
Brå har på uppdrag av regeringen vidareutvecklat den modell för uppföljning 
av rättsväsendets myndigheter som Brå tidigare arbetat fram och som 
presenterades 2018. Fokus i denna rapport har varit att arbeta vidare med de 
förslag på resultatindikatorer som då lämnades. Det har skett antingen 
genom att ta fram och testa indikatorerna, eller genom att i större detalj än 
sist förklara hur de skulle kunna tas fram när arbetet med rättsväsendets 
digitalisering kommit så långt att det då har blivit möjligt.  

Rapporten riktar sig till Justitiedepartementet och dess enheter med ansvar 
för förvaltnings- och utvecklingsfrågor för rättsväsendets myndigheter, och 
till de myndigheter som berörs av uppdraget. Rapporten är tänkt att kunna 
utgöra ett underlag för att främja en ändamålsenlig styrning och uppföljning 
av rättsväsendet. Förhoppningen är även att resultaten ska vara relevanta för 
arbetet med rättsväsendets digitalisering, vars strategiska plan omfattar ett 
mål om just förbättrade möjligheter till uppföljning. 

Rapporten har författats av statistikerna Fredrik Granström och Rémy 
Kamali, utredare Olle Westlund och projektledare Johanna Olseryd. 
Medverkat har också biträdande enhetschef Åsa Strid. Professor Jerzy 
Sarnecki vid Stockholms universitet och Mikael Forsgren, lagman på Umeå 
tingsrätt, har granskat utkast till rapporten och lämnat värdefulla 
synpunkter. Det är dock Brå som i alla avseenden ansvarar för innehållet i 
rapporten.  

Brå vill särskilt tacka de utsedda personer på Polismyndigheten, 
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket och 
Kriminalvården som ingått i projektets externa referensgrupp, liksom de 
ytterligare medverkande från respektive myndighet som bidragit med viktig 
kunskap, deltagit i diskussioner och lämnat viktiga synpunkter, vilket haft 
betydelse för både innehållet och slutsatserna i rapporten. 

Stockholm i november 2022 
 

Mattias Larsson 
Generaldirektör 

Louise Ekström 
Enhetschef 
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Sammanfattning 
Det finns ett stort allmänt intresse av att statliga myndigheter är 
välfungerande och effektiva samt håller bra kvalitet och använder de 
gemensamma resurserna på ett ändamålsenligt sätt. För att säkra det behöver 
verksamheterna och deras inbördes samspel följas upp med jämna 
mellanrum, av både staten och myndigheterna själva. 

I 2017 års regleringsbrev fick Brå i uppdrag av regeringen att föreslå en 
modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter, för att bland annat göra 
uppföljningen mer ändamålsenlig och sammanhållen. Förslaget presenterades 
i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter. En 
idéskiss. (Brå 2018). I den ingick en uppsättning indikatorer som bedömdes 
kunna spegla myndigheternas resultat på ett rättvisande sätt. År 2021 fick 
Brå ett förnyat uppdrag av regeringen (Ju2018/04100), att vidareutveckla 
den föreslagna modellen. 

Syfte och tillvägagångssätt 
Syftet med uppdraget har alltså varit att fortsätta det arbete som påbörjades i 
Brås tidigare rapport. Detta har gjorts genom en ny inventering av 
målformuleringarna i de styrande dokument som rättsväsendets myndigheter 
har att förhålla sig till. Brå har därutöver gått igenom förslag från andra 
aktörer som i närtid undersökt närliggande frågor. 

Därefter har merparten av uppdraget bestått i att konkretisera de föreslagna 
indikatorerna, justera förslagen i den förra rapporten, ta ställning till 
indikatorernas realiseringsgrad och ge förslag på hur indikatorerna kan 
användas inom ramen för en löpande uppföljning.  

Inledningsvis tillsattes en extern referensgrupp med personer från de fem 
berörda myndigheterna (Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Sveriges domstolar (genom Domstolsverket) och 
Kriminalvården). Samtidigt gick Brå igenom myndigheternas styrdokument 
i syfte att klarlägga om den föregående rapportens förslag behövde justeras 
till följd av eventuella förändringar i styrningen. Därefter har merparten av 
arbetet syftat till att ta fram de indikatorer som föreslås, i den mån det finns 
tillgängliga data. Vissa indikatorer som föreslogs i den förra rapporten har 
visat sig vara olämpliga eller omöjliga att ta fram, och då har Brå undersökt 
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möjligheterna att ta fram alternativa indikatorer eller definitioner. Därefter 
har datatillgången för de föreslagna indikatorerna analyserats och bearbetats 
i syfte att framställa ett preliminärt utfall för femårsperioden 2016–2020. 

Indikatorerna föreslås ingå i ett ramverk 
Rapporten innehåller en djupare genomgång av indikatorsbegreppet och dess 
tillämplighet för att visa hur man kan förstå och mäta ett komplext fenomen 
såsom rättskedjans verksamhet. Indikatorer används för att förstå 
mångfasetterade och komplexa fenomen, och därför har Brå behövt utveckla 
ett ramverk som visar vad som ska mätas och med vilka indikatorer. 
Rapporten beskriver därför även de överväganden som gjorts för att ta fram 
indikatorer som kan att fånga upp de centrala aspekterna av rättskedjans 
arbete, inte minst enligt styrdokumenten: produktivitet, processkvalitet och 
brukarkvalitet.  

Dessa överväganden har lett fram till en modell som bland annat innefattar 
en målstruktur i tre nivåer:  

• regeringens visioner som i dagsläget består av regeringens 
övergripande mål för kriminalpolitiken (att minska brottsligheten och 
öka människors trygghet) och för rättsväsendet (rättssäkerhet och 
rättstrygghet) 

• strategiska målområden (produktivitet, processkvalitet och 
brukarkvalitet följs upp med 18 indikatorer inom sex målområden: 
volymhantering, regional samstämmighet, störningsåtgärder, 
målsägare i rättsprocessen, tilltro till rättssystemet och återfall i brott) 

• aktörsmål (regeringens uppdrag till rättskedjans myndigheter). 

Vidareutveckling av resultatindikatorerna 
Arbetet med att vidareutveckla resultatindikatorerna har resulterat i att Brå 
nu föreslår totalt 18 indikatorer som fördelas på de sex olika målområden 
som nämndes ovan. Ambitionen har varit att utveckla indikatorer som både 
har ett myndighetsgemensamt perspektiv och svarar mot myndigheternas 
egna behov av uppföljning. De föreslagna indikatorerna ska visa hur väl 
rättskedjan som helhet uppnår centrala resultat, och de går att dela upp för 
att belysa hur väl varje myndighet eller del av rättskedjan bidragit till 
helheten.  
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Tabell 1. Sammanfattande tabell över föreslagna resultatindikatorer. 

Strategiskt målområde Resultatindikatorer Mäter primärt 

Volymhantering 1. Påföljdsprocent av brottsmisstankar Produktivitet och processkvalitet 

Volymhantering 2. Balansens storlek Produktivitet 

Volymhantering 3. Balansens ålder Produktivitet 

Volymhantering 4. Brottmålsprocessens tidsomfattning Produktivitet 

Regional samstämmighet 5. Kompletterade utredningar Processkvalitet 

Regional samstämmighet 6. Ogillade brottsmisstankar i tingsrätt Processkvalitet 

Regional samstämmighet 7. Ändringsfrekvens i hovrätt Processkvalitet 

Störningsåtgärder 8. Lagförda i resurskrävande ärenden  Produktivitet och processkvalitet 

Störningsåtgärder 9. Förverkande av brottsutbyte Produktivitet och processkvalitet 

Störningsåtgärder 10. Företagsbot Produktivitet och processkvalitet 

Störningsåtgärder 11. Näringsförbud Produktivitet och processkvalitet 

Målsägare i rättsprocessen 12. Målsägare i inledda förundersökningar Produktivitet 
Målsägare i rättsprocessen 13. Målsägare i avgjorda brottmål Produktivitet och processkvalitet 
Målsägare i rättsprocessen 14. Bemötande i rättskedjan Brukarkvalitet 
Tilltro till rättssystemet 15. Förtroende för rättskedjan Brukarkvalitet 

Återfall 16. Återfallsprevalens Processkvalitet 

Återfall 17. Klienter som fullföljt riskreducerande 
insatser 

Produktivitet och processkvalitet 

Återfall 18. Klienter med sysselsättning i anstalt Produktivitet 

Volymhantering 
Med volymhantering avses den rättsliga hantering som normalt sett börjar 
när en anmälan om brott upprättas och som kan fortgå till dess att en 
gärningsperson avslutar sin verkställighet av påföljd. Det är viktigt att 
myndigheterna kan hantera inflödet, av flera skäl. Hanteringen inbegriper 
bland annat att skyldiga lagförs och att detta sker inom rimlig tid. 
Indikatorerna inom målområdet volymhantering baseras genomgående på 
data från Brås system för officiell rättsstatistik (Sor).  
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1. Påföljdsprocent av brottsmisstankar 

Syfte: Att följa den andel av samtliga utredda skäliga brottsmisstankar som 
leder till påföljd. 

Definition: Kvoten mellan antalet brottsmisstankar som fått en straffrättslig 
påföljd och antalet skäliga brottsmisstankar som utretts. 

 

2. Balansens storlek 

Syfte: Att följa de utredande och de dömande myndigheternas förmåga att 
hantera rådande inflöde. 

Definition: Kvoten mellan antalet skäliga brottsmisstankar som finns kvar inom 
respektive del av rättskedjan i slutet av aktuellt år (balansen) och samtliga 
skäliga brottsmisstankar som hanterats av de utredande, de lagförande och de 
dömande verksamheterna under aktuellt år. 

 

3. Balansens ålder 

Syfte: Att följa upp hur länge de rättsprocesser som inte har avslutats under 
året har pågått. 

Definition: Antal dagar (median) som den 31 december förflutit sedan de 
brottsmisstankar som utgjorde balans inkom till rättsväsendet. 

 

4. Brottmålsprocessens tidsomfattning 

Syfte: Att följa upp hur snabbt målsägare och gärningspersoner kan få 
skuldfrågan prövad och avslutad. 

Definition: Tid (medianantal dagar) från anmälan av ett brott till avkunnad dom i 
tingsrätt. 

Regional samstämmighet 
Regional samstämmighet avser båda leden i visionen för rättsväsendet, det 
vill säga rättssäkerhet och rättstrygghet. Genom att mäta regional 
samstämmighet ryms också de rättsligt centrala principerna om enhetlighet, 
förutsebarhet och proportionalitet. Indikatorerna inom målområdet regional 
samstämmighet baseras på data från Sor och är utformade som variansmått, 
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vilket innebär att de mäter spridningen mellan regioner i förekomsten av 
olika typer av beslut.  

5. Kompletterade utredningar 

Syfte: Att följa i vilken mån förundersökningsrelaterade beslut fattas på ett 
enhetligt sätt.  

Definition: Antalet beslut som åklagare fattat om att slutredovisade utredningar 
behöver kompletteras, i relation till samtliga brottsmisstankar som 
slutredovisats. 

 

6. Ogillade brottsmisstankar i tingsrätt 

Syfte: Att följa upp i vilken mån det råder en jämn kvalitet i de åtalspunkter som 
åklagare överlämnar till domstolarna i och med stämningsansökan.  

Definition: Antalet ogillade brottsmisstankar bland avkunnande och meddelade 
tingsrättsdomar under året, i relation till samtliga årets tingsrättsdomar. 

 

7. Ändringsfrekvens i hovrätt 

Syfte: Att följa upp i vilken mån det råder en jämn kvalitet i de utredningar som 
blir föremål för överprövning i domstol.  

Definition: Antalet brottsmisstankar för vilka domen i hovrätten innebär ett 
annat utfall i skuldfrågan än domen i tingsrätten, i relation till samtliga 
brottsmisstankar som prövats i hovrätten under året. 

Störningsåtgärder 
Målområdet störningsåtgärder tar sikte på åtgärder som vidtas inom ramen 
för utrednings- och lagföringsverksamheten, och som har en 
brottsreducerande verkan på kriminella verksamheter. Indikatorerna inom 
målområdet baseras på data i de berörda myndigheternas egna databaser och 
register, när de finns tillgängliga.  
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8. Antal resurskrävande brottsutredningar och mål 

Syfte: Att följa upp i vilken mån rättsväsendet har förmåga att både utreda och 
pröva skuldfrågan i särskilt resurskrävande ärenden.  

Definition: Antal ärenden i vilka minst fyra av sju uppställda villkor som indikerar 
resurskrävande ärenden uppfylls. 

 

9. Förverkande av brottsutbyte 

Syfte: Att följa upp i vilken mån rättskedjan förmår att frånta gärningspersoner 
deras vinster av brott.  

Definition: Antalet bifallna yrkanden om utbytesförverkande årligen. 

 

10. Företagsbot 

Syfte: Att följa upp i vilken mån rättskedjan verkar för att förhindra att företag 
används för att begå brott.  

Definition: Antalet utdömda företagsböter årligen. 

 

11. Näringsförbud 

Syfte: Att följa i vad mån rättskedjan utreder och lagför personer som begått 
brott med avancerade upplägg och där företag används som brottsverktyg.  

Definition: Antalet utdömda näringsförbud årligen. 

Målsägare i rättsprocessen 
Detta målområde tar fasta på rättstrygghet, vilket innebär brottsutsattas rätt 
att få sin sak utredd och avgjord och rätten till ett bra bemötande. 
Indikatorerna inom målområdet målsägare i rättsprocessen baseras på data 
från Brås Sor och Brås nationella trygghetsundersökning (NTU).  
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12. Målsägare i inledda förundersökningar 

Syfte: Att följa upp rättskedjans förmåga att tillvarata brottsutsattas rättigheter i 
de fall brott kommit till rättsväsendets kännedom.  

Definition: Antal personer per 100 000 i befolkningen som ingår som 
målsägare i inledda förundersökningar. 

 

13. Målsägare med sak prövad i domstol 

Syfte: Att följa upp andelen målsägare i inledda förundersökningar som fått 
skuldfrågan prövad i tingsrätt.  

Definition: Andelen målsägare som fått sin sak prövad i tingsrätt i förhållande 
till samtliga målsägare vid utredda brottsmisstankar. 

 

14. Bemötande i rättskedjan 

Syfte: Att följa upplevelsen av bemötandet i rättskedjan hos personer som 
utsatts för brott och varit med i en rättsprocess.  

Definition: Andelen personer som uppger att de haft mycket eller ganska 
positiva erfarenheter av rättsväsendets myndigheter minus andelen personer 
som uppger att de haft mycket eller ganska negativa erfarenheter. 

Tilltro till rättssystemet 
Med tilltro till rättssystemet avses förtroende för rättskedjan. Indikatorn 
baseras på data från Brås undersökning NTU.  

15. Förtroende för rättskedjan 

Syfte: Att följa andelen medborgare som har förtroende för myndigheterna i 
rättskedjan.  

Definition: Andelen personer som har mycket eller ganska högt förtroende för 
rättsväsendet minus andelen personer som uppger att de har mycket eller 
ganska lågt förtroende för rättsväsendet. 
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Återfall i brott 
Rättsväsendet har ett uttalat syfte att minska återfallen i brott. Inom detta 
målområde föreslås tre indikatorer, som bygger på data från Sor och 
Kriminalvårdens officiella statistik. 

16. Återfallsprevalens 

 Syfte: Att följa upp andelen som återfaller i brott av alla personer som fått en 
påföljd. 

Definition: Andelen personer med en ingångshändelse (en lagakraftvunnen 
påföljd) som får en ny lagakraftvunnen påföljd inom ett år. 

 

17. Klienter som fullföljt riskreducerande insatser 

Syfte: Att följa upp i vilken mån klienter fullföljer behovsprövade insatser mot 
återfall.  

Definition: andelen klienter som efter identifierat behov har fullföljt åtminstone 
en riskreducerande insats avseende återfall under sin verkställighet av samtliga 
klienter som bedömts ha behov av riskreducerande insatser avseende återfall. 

 

18. Klienter med sysselsättning i anstalt 

Syfte: Att följa upp i vilken mån intagna har tillgång till sysselsättning (såsom 
arbete, utbildning eller behandling på anstalt) som kan stärka deras 
förutsättningar för att sluta begå brott.  

Definition: Andel tid i sysselsättning av all tillgänglig tid. 

Utfallen ska inte tolkas som definitiva resultat 
Inom ramen för uppdraget har tillgången till data för de föreslagna 
indikatorerna undersökts, och i rapporten presenteras även ett utfall för varje 
indikator som avser femårsperioden 2016–2020. De presenteras dock inte 
här i sammanfattningen. Brås uppdrag har inkluderat att ta hänsyn till det 
pågående myndighetsövergripande arbetet med rättsväsendets digitalisering, 
och att föreslå indikatorer som skulle kunna tas fram inom tio år. Det har 
inneburit både möjligheter och begränsningar och medför stor variation 
mellan indikatorerna hur nära det är att de skulle kunna införas. Det innebär 
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också att de redovisade utfallen av flera indikatorer har någon eller flera av 
följande begränsningar: 

- En annan källa än den tänkta har använts, men utfallet bedöms vara 
någorlunda rättvisande. 

- En annan källa än den tänkta har använts, vilket också påverkat vad 
som redovisas i utfallet. 

- Rätt källa har kunnat användas, men kvalitetsbrister gör att de 
resultat som presenteras inte är rättvisande för det faktiska utfallet. 

I rapporten lyfts en rad olika faktorer som leder till att de utfall som 
presenteras är mer eller mindre osäkra. Överlag bör utfallen betraktas som 
ett test av indikatorernas genomförbarhet snarare än definitiva resultat. 
Därför vill Brå understryka att rättsväsendets verksamheter inte kan 
utvärderas på grundval av utfallen som presenteras i rapporten. 
Myndigheterna kan heller inte utvärderas utifrån utfallen, eftersom Brå inte 
har till sin uppgift att formulera skarpa målsättningar som utfallen kan 
jämföras med. Syftet med exemplen är endast att ge läsaren en bild av vad de 
föreslagna indikatorerna skulle kunna visa och hur de skulle kunna användas 
för att förbättra uppföljningen.  

Förslag till praktisk användning av indikatorerna 
Brås förslag är en uppföljningsmodell som följer en cyklisk process, där mål 
och prioriteringar formuleras, utfallet analyseras och måluppfyllelsen 
bedöms, vilket i sin tur leder till nya målformuleringar. Brå föreslår att de 
centrala styrdokumenten ska visa vilket strategiskt målområde som varje 
enskilt mål tillhör och hur det kopplar an till visionerna för rättsväsendet och 
kriminalpolitiken. Det bör också framgå hur viktigt eller prioriterat varje mål 
är i relation till andra mål, och det bör framgå om målen är 
myndighetsgemensamma eller myndighetsspecifika. Målen kan också kopplas 
till en given resurs och bör vara tidsatta. Många av de företeelser som 
indikatorerna fångar upp är trögrörliga, så i de flesta fall är det lämpligt att 
ha en längre tidshorisont än dagens kalenderårsuppföljning. Arbetet kan 
vidare underlättas av att regeringen och myndigheterna hittar former för att 
kommunicera med varandra i högre grad, liksom över enhetsgränserna på 
Justitiedepartementet. På så vis ökar förutsättningarna för att aktörerna i 
rättskedjan ska få en gemensam förståelse för hur uppföljningen är tänkt att 



 

15 

gå till, och förväntningarna på rättsväsendets enskilda myndigheter blir 
tydligare. 

Brå föreslår att indikatorerna används i två syften. För det första kan en 
resultatanalys bidra till att upptäcka trender. För det andra kan den bidra till 
att identifiera eventuella problem som rättskedjan står inför. För att fullt ut 
förstå resultaten krävs ofta att indikatorerna bryts ner. Brå rekommenderar 
därför att resultaten delas upp på bland annat brottskategori, organisatorisk 
enhet och förundersökningsledande myndighet. 

För att lättare bedöma om utfallet av de olika indikatorerna är 
tillfredsställande eller inte bör uppföljningsmodellen även innefatta 
referensmått och tolkningsram, vilket föreslogs redan i Brås tidigare rapport. 
Både de föreslagna referensmåtten och tolkningsramen innehåller faktorer 
som kan påverka utfallen och som man därför bör beakta för att förstå 
utfallen. Analysen och bedömningen bör vara systematisk, så att inte 
negativa resultat förklaras med yttre omständigheter och positiva resultat 
tillskrivs den egna förmågan, eller så att man bortser från faktorer på ett sätt 
som förändrar eller förvränger bilden som man ska förmedla. Brå föreslår att 
regeringen och de aktuella myndigheterna ska ha en utökad dialog om detta, 
för att säkerställa kvaliteten i regeringens slutgiltiga bedömning. 

Brå föreslår att man använder resultattavlor i uppföljningen, för att både 
grafiskt presentera utfallet av indikatorerna och åskådliggöra bedömningen 
av måluppfyllelsen hos rättskedjans aktörer. Sådana tavlor ger en enkel och 
överskådlig bild av hur väl resultaten stämmer med uppsatta mål och av 
regeringens slutliga bedömning av måluppfyllelsen, dels för de strategiska 
målområdena totalt sett, dels för varje myndighet för sig. 

Slutsatser och fortsatta steg  
Den föreslagna modellen för att följa upp rättskedjans myndigheter 
förutsätter en fortsatt utveckling inom vissa områden. De viktigaste 
utvecklingsområdena är 

• vidareutveckling av indikatorerna 

• arbetet med rättsväsendets digitalisering 

• Regeringskansliets styrning av rättskedjan. 
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En vidareutveckling av indikatorerna inom området volymhantering bör 
inkludera den verkställande delen av rättskedjan. Inom området 
störningsåtgärder vore det värdefullt med en indikator som rör 
informationsöverföring mellan rättsväsendets myndigheter och andra 
myndigheter – information som ska ha en brottsreducerande verkan på 
kriminella verksamheter.  

Många av de föreslagna indikatorerna förutsätter att arbetet med 
rättsväsendets digitalisering fortskrider som planerat. 
Digitaliseringsprocessens nuvarande status innebär att flertalet indikatorer 
inte kan tas fram med godtagbar kvalitet, eller enligt det tillvägagångssätt 
som föreslås.  

En uppföljning i enlighet med den modell som Brå föreslår skulle medföra att 
regeringen och myndigheterna har en gemensam begreppsapparat, en 
tydligare målstruktur och en process som inkluderar ett antal överenskomna 
steg. Den medför också en fördjupad dialog mellan parterna, i hopp om en 
större samsyn i mål och prioriteringar och i bedömningarna av rättskedjans 
resultat. Modellen sätter därmed en hög ambitionsnivå för regeringens 
styrning och uppföljning.  

Brås bedömning 
De förslag som Brå lämnar i denna rapport har styrts av tre teman: 
förenkling, transparens och helhetsperspektiv. 

I rättskedjan ingår flera myndigheter och det gör rättskedjan till en komplex 
verksamhet, eftersom myndigheterna har både olika uppgifter i samhället och 
olika roller i rättskedjan, även om de kompletterar varandra. Därtill 
använder myndigheterna olika datasystem och olika enheter för sina 
verksamhetsbeskrivningar. Vidare finns en politisk dimension eftersom Brås 
uppdrag har varit att utforma en styrmodell utan givna eller beständiga mål. 
I den politiska dimensionen ingår också att samspelet mellan regering och 
myndigheterna i viss mån är resultatet av en långvarig process för att fylla ut 
de delar där styrning och samarbete av olika anledningar inte är reglerade i 
detalj. 

Komplexiteten är därför ofrånkomlig och Brå har i möjligaste mån försökt 
att minska den – att förenkla. Ett viktigt exempel på detta är att de 
18 indikatorerna kan minska återrapporteringskraven på myndigheterna. Brå 
har även försökt att förenkla uppföljningen genom att göra den mer 
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transparent och därmed också förutsebar. En mer transparent styrning kan 
också bidra till att minska vissa problem som identifierades i den föregående 
rapporten. Detta gäller inte minst myndigheternas behov av tydlighet och 
förutsebarhet, liksom behovet av att stärka Regeringskansliets förmåga att 
självständigt bedöma myndigheternas resultat. 

Det tredje temat, helhetsperspektivet, följer av regeringens uppdrag till Brå. 
Med en uppföljning som tar fasta på övergripande mål för rättskedjan blir 
det lättare för myndigheterna att verka för visionerna för kriminalpolitiken 
och rättsväsendet. Samordning av rättskedjans myndigheter, och samarbete 
mellan dem, gör därmed rättskedjan till något mer än summan av de 
ingående myndigheterna. 
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Inledning 
Det är angeläget att verksamheten vid myndigheterna inom rättsväsendet 
följs upp med jämna mellanrum. Hur detta ska göras och vad resultaten av 
uppföljningen ska sättas i relation till är dock inte på förhand givet. Däremot 
är det av allmänt intresse att statliga myndigheter är välfungerande, effektiva, 
håller bra kvalitet och använder de gemensamma resurserna på ett 
ändamålsenligt sätt. Därför är det viktigt att hålla frågor om styrning och 
uppföljning levande inom statsförvaltningen. 

Eftersom rättsväsendets olika myndigheter har makt att fatta beslut som 
påverkar människor på de mest ingripande sätt är de särskilt viktiga att följa 
upp. Idag sker uppföljningen av rättsväsendet i huvudsak genom så kallad 
mål- och resultatstyrning. Det innebär kortfattat att uppföljningen syftar till 
att säkerställa att verksamheterna når förväntade resultat utifrån ett antal på 
förhand uppställda mål. Bedömningen av huruvida dessa mål är uppfyllda 
sker utifrån olika mått och återrapporteringskrav samt den dialog som förs 
mellan myndigheterna och regeringen. 

I 2017 års regleringsbrev fick Brå i uppdrag av regeringen att ta fram ett 
förslag på hur en modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter skulle 
kunna se ut. Resultaten presenterades i rapporten En modell för uppföljning 
av rättskedjans myndigheter. En idéskiss (Brå 2018). Arbetet innefattade en 
problembeskrivning av befintlig styrning, som byggde på ett antal intervjuer 
med nyckelpersoner inom Justitiedepartementet och de berörda 
myndigheterna, samt på en genomgång av styrdokument. Arbetet innefattade 
även en teoretisk genomgång om hur mål och indikatorer kan och bör 
formuleras och konstrueras. Resultatet blev ett förslag till modell som 
försökte överbrygga en del av de problem som identifierades. Bland annat 
föreslog Brå att man skulle införa en strategisk målnivå som uttryckte 
rättskedjans gemensamma syften och konkretiserade de visionsskrivningar 
som regeringen sedan länge formulerat i målen för kriminalpolitiken och för 
rättsväsendet. Brå föreslog också en uppsättning indikatorer som bedömdes 
kunna spegla myndigheternas verksamheter på ett mer rättvisande sätt. Dessa 
beskrevs övergripande utifrån mer teoretiska utgångspunkter och det gjordes 
inte någon prövning av dem i praktiken. 

En premiss i arbetet var att förslagen som lämnades inte skulle vara bundna 
till den då befintliga datatillgången, utan även kunna innefatta indikatorer 
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som var realiserbara inom en tioårsperiod. Därmed kunde förslagen även ta 
höjd för det arbete som sker inom rättsväsendets digitalisering (dåvarande 
RIF).  

År 2021 fick Brå ett förnyat uppdrag av regeringen (Ju2018/04100) att 
vidareutveckla den modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter som 
myndigheten redovisade i rapporten från 2018. Även i detta uppdrag anger 
regeringen att det yttersta syftet är att utveckla en mer heltäckande, 
sammanhållen och ändamålsenlig uppföljning av rättskedjans verksamheter. 
En utvecklad uppföljningsmodell förväntas bidra till mer välgrundade 
helhetsbedömningar, förbättrade förutsättningar för långsiktig planering och 
ökade incitament för samarbete mellan myndigheterna och därmed bidra till 
en mer effektiv styrning. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppdraget har alltså varit att fortsätta det arbete som påbörjades i 
Brås tidigare rapport. Mer specifikt har Brå, i enlighet med uppdraget, 
vidareutvecklat främst två delar av modellen: de strategiska målområdena 
och indikatorerna. 
 
För att kunna arbeta vidare har Brå ansett det nödvändigt att först göra en 
förnyad inventering av målformuleringarna för rättskedjans myndigheter, för 
att säkerställa att premisserna och de förbättringsområden som förslagen 
vilar på kvarstår. Brå har därutöver gjort en genomgång av förslag som 
lämnats i rapporter som publicerats i närtid och som undersökt närliggande 
frågor. Målen har också satts i relation till kringliggande lagar, mål och 
styrsignaler som reglerar myndigheternas arbete i stort.  
 
Arbetet med uppdraget som helhet har drivits av följande frågeställningar: 

 Har målen för Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Sveriges domstolar (genom Domstolsverket) 
och Kriminalvården förändrats mellan 2018 och 2021? 

 Behöver förslagen i den förra rapporten revideras, i ljuset av 
slutsatserna i andra rapporter som publicerats på området på senare 
tid? 

 Inryms målen för verksamheterna bäst i de sex strategiska 
målområden som Brå tidigare föreslagit eller behöver justeringar ske 
av de strategiska målområdena? 
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Större delen av rapporten tillägnas dock indikatorerna. Inom ramen för det 
tidigare uppdraget fanns inte utrymme att göra mer än att föreslå potentiella 
indikatorer och göra en översiktlig bedömning av deras realiserbarhet. Denna 
rapport har därför syftat till att kartlägga tillgången till data hos Brå och 
övriga myndigheter och att realisera indikatorerna i de delar där de 
datamässiga förutsättningarna föreligger. Arbetet har också innefattat att i 
större detalj beskriva vilka data och vilket utvecklingsarbete som krävs för 
att ta fram de idag icke realiserbara indikatorerna.  

Vidareutvecklingen av indikatorerna har drivits av följande frågeställningar: 

 Anses de 21 indikatorer som föreslagits i Brås tidigare rapport 
fortfarande vara rimliga att använda för att bedöma måluppfyllelsen 
hos rättskedjans myndigheter eller behöver justeringar göras? Behöver 
andra eller ytterligare indikatorer föreslås? 

 Vilka indikatorer som föreslagits kan realiseras inom en tioårsperiod 
och vilka kan inte det? Finns det alternativa indikatorer för de som 
inte är realiserbara nu som kan användas istället? 

 Vilka data behövs för att de icke-realiserbara indikatorerna ska 
kunna realiseras? Går det, mot bakgrund av arbetet med 
rättsväsendets digitalisering, att bedöma vilken utveckling som skulle 
krävas och när de återstående indikatorerna skulle kunna realiseras? 

 Hur ser utfallen ut bland de indikatorer som kan tas fram i någon 
form; kan de brytas ner på till exempel brottstyp, organisatorisk 
enhet och förundersökningsledande myndighet? Håller data en 
tillfredsställande kvalitet? 

 

Utöver ovanstående har en mer teoretisk fördjupning gjorts i form av en 
genomgång av indikatorsbegreppet och dess tillämpbarhet på de mått som 
presenterades i den förra rapporten. Slutsatsen är att de mått som Brå 
föreslagit kan betraktas som indikatorer och de benämns därför som sådana i 
denna rapport. Detta har varit en viktig del i att kunna beskriva den 
målstruktur vari den föreslagna strategiska målnivån ingår och därmed 
vidareutveckla resonemangen som ligger bakom den föreslagna modellen. 

Övriga utgångspunkter i uppdraget 
Eftersom arbetet tar avstamp i det tidigare uppdraget är premisserna till stor 
del desamma, även om utgångspunkten här är en fördjupad analys. I enlighet 
med uppdraget ska  
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 förslagen fortsätta att ta hänsyn till både det övergripande behovet av 
en sammanhållen uppföljning av rättskedjan och de enskilda 
myndigheternas behov av uppföljning 

 indikatorerna spegla både kvantitativa och kvalitativa aspekter 

 innehållet i rapporten även bidra till regeringens analyser av 
förhållandet mellan tillförda resurser och uppnådda resultat 

 det pågående arbetet inom ramen för rättsväsendets digitalisering 
beaktas.  

Projektets avgränsningar  
Det ingår inte i uppdraget att realisera eller implementera modellen i en mer 
konkret mening, eftersom Brå inte har vare sig avsatta resurser eller mandat 
för det. Arbetet syftar istället till att föreslå en modell för uppföljning av 
rättsväsendet, samt utröna i vilken mån förslagen är möjliga att realisera.  

En målsättning i Brås tidigare uppdrag var att inte låta sig begränsas av vilka 
data som fanns tillgängliga, utan att bland annat undersöka i vilken mån som 
arbetet med rättsväsendets digitalisering gav möjligheter till att ta fram nya 
indikatorer. Som nämnts var ett riktmärke att förslagen bedöms vara 
realiserbara inom de närmaste tio åren. Det fick till följd att många av 
indikatorerna bedömdes vara icke-realiserbara vid tidpunkten för 
publicering. Denna begränsning kvarstår i föreliggande rapport. 

En närliggande avgränsning, eller snarare reservation, är att arbetet fortsatt 
bygger på Brås tolkning av vad regeringen vill att kriminalpolitiken och 
rättsväsendets arbete ska syfta till. En del av den existerande problembilden 
är att dessa syften i vissa delar är outtalade eller formulerade på ett sätt som 
ger utrymme för tolkning. En slutsats av arbetet med den föregående 
rapporten var att styrningen och uppföljningen bör grunda sig i en av 
regeringen och myndigheterna gemensamt framtagen och förankrad målbild 
för att förbättra möjligheterna till en effektiv styrning. En sådan tydlig 
målbild saknas dock fortfarande.  

Uppdraget, och därmed rapportens förslag, är avgränsade till den del av 
rättsväsendets arbetsuppgifter som avser rättskedjan. Med rättskedjan menas 
här de delar av myndigheternas arbete som berör hanteringen av brott från 
anmälan till eventuell verkställighet av påföljd. Flera av myndigheterna har 
även andra verksamhetsområden och arbetsuppgifter som inte omfattas av 
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uppdraget, till exempel polisens trygghetsskapande verksamhet och 
domstolarnas arbete med andra typer av mål än brottmål.  

Uppdraget har också, liksom i den förra rapporten, avgränsats till fem 
myndigheter i rättskedjan: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Ekobrottsmyndigheten, Sveriges domstolar (genom Domstolsverket) och 
Kriminalvården. Brå bedömer dock att andra närliggande myndigheter (till 
exempel Tullverket, Skatteverket, Statens institutionsstyrelse och 
socialtjänsten) vars verksamhet kan påverka utfallet inom rättskedjan 
(exempelvis genom att de upptäcker brott, utbyter information eller 
verkställer påföljder) så småningom kan inkorporeras i den föreslagna 
uppföljningsmodellen. 

Rapportens disposition 
Inledningen fortsätter nedan med ett avsnitt om metoder och 
tillvägagångssätt, följt av ett avsnitt om slutsatserna i Brås tidigare rapport 
och ett par relevanta studier som publicerats sedan 2018. Därefter följer ett 
kapitel där några centrala begrepp definieras och diskuteras. I detta ingår ett 
avsnitt om indikatorsbegreppet och användningen av indikatorer. Därefter 
följer tre resultatkapitel: ett med slutsatser från den förnyade genomgången 
av styrdokument, en redovisning av indikatorerna och, till sist, en 
redogörelse för hur arbetet med att följa upp indikatorerna skulle kunna gå 
till enligt Brås modell. Rapportens avslutande kapitel sammanfattar 
slutsatserna och beskriver det fortsatta arbete som krävs för att realisera 
modellen. 

Metod och tillvägagångssätt 
Resultaten, förslagen och slutsatserna i denna rapport bygger på en 
genomgång och analys av de berörda myndigheternas styrdokument, på 
statistisk behandling av uppgifter från en rad olika datakällor och på 
diskussioner och synpunkter från en extern referensgrupp. Var och en av 
dessa tre beståndsdelar beskrivs i lite närmare detalj nedan. 

Genomgång av styrdokument 
Fyra typer av styrdokument har analyserats i syfte att avgöra om det skett 
väsentliga förändringar i de mål som regeringen anger för myndigheterna 
sedan publiceringen av Brås tidigare studie. De styrdokument som studerats 
är: 
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• myndigheternas instruktioner 
• regeringens budgetpropositioner för 2018 och 2021 
• myndigheternas regleringsbrev för 2021 
• myndigheternas årsredovisningar för 2020. 

 
Brå har i genomgången fokuserat på förekomsten av regeringens uppsatta 
mål, återrapporteringskrav och resultatmått samt även på i vilken mån dessa 
återfinns i myndigheternas årsredovisningar och instruktioner. Dessa 
förekomster har dokumenterats och sorterats för att möjliggöra såväl en 
överblick som en mer detaljerad redovisning. De övergripande resultaten 
redovisas i rapportens huvudtext och detaljer återges i bilaga 1.  

Arbetet med indikatorerna 
Tillvägagångssättet i arbetet med indikatorerna har varit att så långt det varit 
möjligt testa att ta fram de indikatorer som föreslogs i rapporten från det 
tidigare regeringsuppdraget (Brå 2018). Genom ett explorativt förfarande har 
förslagen på indikatorer och datatillgången analyserats i syfte att försöka 
framställa ett utfall för femårsperioden 2016–2020. Syftet har inte varit att 
producera definitiva resultat, utan att empiriskt pröva de föreslagna 
indikatorerna.  

Eftersom det ligger i uppdragets syfte att försöka ta höjd för det arbete som 
sker inom rättsväsendets digitalisering och föreslå indikatorer som skulle 
kunna tas fram inom en tioårsperiod, har arbetet varit behäftat med många 
avvägningar och begränsningar. Med det menas att det funnits en stor 
variation i genomförbarheten av de olika indikatorsförslagen och i de flesta 
fall har de resultat som presenteras någon eller flera av följande 
begränsningar: 

- En annan källa än den tänkta har använts, men utfallet bedöms 
någorlunda rättvisande. 

- En annan källa än den avsedda har använts, vilket också påverkat 
vad som redovisas i utfallet. 

- Rätt källa har kunnat användas, men kvalitetsbrister gör att de 
resultat som presenteras inte är rättvisande för det faktiska utfallet. 
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Datakällor som använts vid framtagningen av indikatorerna 
Flertalet av indikatorsförslagen bygger på uppgifter i Brås system för officiell 
rättsstatistik (Sor) som omfattar alla transaktionsdata som inkommer till Brå 
från rättsväsendets olika ärendehanteringssystem. Dessa transaktionsdata 
lagras i oordnad form, och för produktion av löpande officiell statistik och 
registeruttag till forskare med mera finns utvecklade och kvalitetssäkrade 
bearbetningsrutiner. Eftersom dessa rutiner inte är anpassade för att ta fram 
den information som krävs för att producera de föreslagna indikatorerna, 
har utfallet på de flesta av indikatorerna i hög grad tagits fram genom 
manuell hantering. Resultaten av denna hantering är inte kvalitetsmässigt 
jämförbar med annan statistik som Brå publicerar, och har dessutom 
inneburit att beräkningarna av utfallet på vissa indikatorer inte kunnat göras 
helt optimalt. Det har dock inte varit möjligt att inom ramen för projektets 
tids- och resurstilldelning bygga upp en plattform som kunnat standardisera 
produktionen av kvalitetssäkrade och helt korrekt beräknade indikatorer. 

Andra källor som använts för att ta fram indikatorerna utgörs av 
grunduppgifter ur myndigheternas egna ärendehanteringssystem och 
verksamhetsdata samt uppgifter som publicerats i deras årsredovisningar, 
frågeundersökningen Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som 
genomförs av Brå samt Bolagsverkets näringsförbudsregister. (Exakt vilken 
eller vilka källor som använts för respektive indikator redovisas i 
resultatkapitel 2.)  

Begränsad spårbarhet av brottsmisstankar hos domstolarna påverkar flera 
indikatorer 
En betydande begränsning är att det i dag saknas data från domstolarna som 
registreras enligt den informationsmodell som beslutats inom ramen för 
rättsväsendets digitalisering. Detta medför att data avseende till exempel 
brott och brottsmisstankar är spårbara mellan polis och åklagare men inte i 
flödet till domstolarna. Detta innebär att det inte på ett entydigt vis går att 
länka data från domstolarna till data från de myndigheter som befinner sig 
tidigare i rättskedjan. Ett flertal av de föreslagna indikatorerna är av 
relationell karaktär, det vill säga att de beräknas baserat på data från flera 
myndigheter. Eftersom brottsmisstanke är den centrala enheten i dessa fall, är 
en gemensam identifikation för varje enskild brottsmisstanke nödvändig. 

Eftersom informationen från domstolarna ännu inte är integrerad i 
rättsväsendets digitalisering, saknas information om brottsmisstankar i data 
från domstolarna. Brå har därför fått sammanföra data på mer osäkra 
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grunder, vilket medför en rad felkällor och resulterar i underskattningar av 
utfallet för vissa av de föreslagna indikatorerna. 

Ett strukturerat utbyte av brottsmålsavgöranden från tingsrätterna och 
hovrätterna kommer att börja rapporteras direkt till berörda myndigheter 
först när systemstödet Digitalt brottmålsavgörande (förkortas DiBa) driftsätts 
i oktober 2022, varför resultaten och mer slutgiltiga kvalitetsbedömningar 
inte kunnat redovisas i denna rapport. Driftsättningen av DiBa kommer att 
medföra spårbarhet av brott och brottsmisstankar fram till dom, och det 
kommer även att innebära att vissa andra uppgifter, till exempel rörande 
särskild rättsverkan av brott, kommer att registreras, vilket har betydelse för 
ytterligare några av de indikatorer som föreslås. Driftsättningen sker dock 
med vissa avvikelser och avgränsningar som Domstolsverket ska fortsätta 
arbeta med, vilket innebär att det ännu återstår arbete innan rapporteringens 
fulla potential kan uppnås. 

Resultaten som presenteras är inte definitiva 
På grund av ovanstående begränsningar bör läsaren ha med sig att 
intentionen i arbetet med indikatorerna har varit att testa deras 
genomförbarhet snarare än att framställa definitiva resultat. Detta innebär 
att rättsväsendets verksamheter inte kan utvärderas på grundval av de utfall 
och exempel som presenteras i rapporten. Syftet med exemplen är endast att 
ge läsaren en bild av vad de föreslagna indikatorerna skulle kunna visa och 
hur de skulle kunna användas.  

För att läsaren redan nu ska kunna skapa sig en förståelse av hur de 
redovisade indikatorernas utfall bör tolkas, sammanfattas deras status i 
tabell 2 nedan. I tabellen framgår om de data som presenteras är framtagna 
från avsedda alternativt provisoriska källor och om utfallet som redovisas 
håller god kvalitet och motsvarar föreslagen definition eller inte. 
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Tabell 2. En sammanfattande översikt av hur tillförlitliga de presenterade indikatorernas utfall är. 

 

Data som använts är de avsedda 
(utfallet som presenteras bygger 
på föreslagna data) 

Data som använts är provisoriska 
(utfallen som presenteras bygger 
på tillgängliga men ej föreslagna 
data) 

Utfallet är rättvisande 
(håller god kvalitet och 
motsvarar föreslagen 
definition). 

5. Kompletterade utredningar 
14. Bemötande 
15. Förtroende 
16. Återfallsprevalens 
18. Klienter med sysselsättning i 
anstalt 

10. Företagsbot 
 

Utfallet bör tolkas med 
försiktighet av någon 
av följande 
anledningar: 

1. Utfallet har 
kvalitetsbrister 
eller felkällor. 

2. Det som 
presenteras 
motsvarar inte 
den definition 
som 
föreslagits. 

 1. Påföljdsprocent av 
brottsmisstankar  
2. Balansens storlek 
3. Balansens ålder 
4. Brottmålsprocessens 
tidsomfattning 
6. Ogillade brottsmisstankar i 
tingsrätt 
7. Ändringsfrekvens i hovrätt 
8. Resurskrävande ärenden 
9. Förverkande 
11. Näringsförbud 
12. Målsägare i inledda 
förundersökningar 
13. Målsägare i avgjorda brottmål 
17. Klienter som fullföljt 
riskreducerande insatser  

Eftersom syftet med uppdraget är att arbeta vidare med indikatorerna är 
mycket av bearbetningen av dessa att betrakta som rapportens resultat 
snarare än metodavvägningar. Detaljer om definition, datatillgång och 
bearbetning av respektive indikator redovisas därför i resultatkapitel 2.  

Skillnader jämfört med tidigare lämnade förslag 
Arbetet har utmynnat i en del justeringar av Brås ursprungliga förslag. I vissa 
fall har indikatorerna fått en delvis annan definition än den tidigare 
föreslagna. Detta beror antingen på att Brå har bedömt att beräkningen 
enligt den nya definitionen blir statistiskt mer korrekt eller att de datamässiga 
omständigheterna (befintliga eller framtida) inte möjliggör en användning av 
den ursprungliga definitionen. Arbetet med att vidareutveckla de strategiska 
målområdena har även lett till att några helt nya indikatorer föreslagits och 
några av de ursprungliga har utgått helt. En mer detaljerad redovisning av de 
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definitioner som använts finns i resultatkapitel 2, och en redogörelse för hur 
de skiljer sig från tidigare lämnade förslag finns i bilaga 2.  

Extern referensgrupp 
Till uppdraget har en extern referensgrupp knutits, bestående av personer 
från samtliga fem inblandade myndigheter, med kunskap om myndigheternas 
styrning och uppföljning, verksamhetsstatistik och digitala utvecklingsarbete. 
Brå har hållit ett flertal digitala möten, inklusive ett resultatseminarium med 
medlemmarna i referensgruppen, och löpande haft telefon- och mejlkontakter 
under projekttiden. Samtliga myndigheter har också läst och gett synpunkter 
på ett manusutkast. 

Vad har hänt sedan Brås förra rapport publicerades? 
Sedan Brås förra rapport publicerades 2018 har några andra rapporter av 
relevans för ämnet publicerats. Dels har Riksrevisionen publicerat rapporten 
Styrningen av rättskedjan (RiR 2019:15) vars slutsatser regeringen också gett 
sin syn på i en skrivelse (2019/20:44). Vidare har Statskontoret skrivit 
rapporten Modell för uppföljning av förvaltningspolitiken (Statskontoret 
2021:4) och Tillitsdelegationen har avslutat sitt arbete och lämnat efter sig 
ett antal betänkanden. I detta avsnitt diskuteras relevanta slutsatser i dessa 
rapporter och deras innebörd för föreliggande uppdrag. Först återges dock 
i punktform de centrala delarna av den problembild som målades upp i Brås 
förra rapport: 

• Målformuleringarna i myndigheternas styrdokument länkar inte tydligt 
ihop de övergripande målen (visionerna) för rättsväsendet med 
uppdragen till myndigheterna (aktörsmålen1).  

• Det saknas en strategisk målnivå som knyter verksamheternas egna mål 
till de effekter som regeringen uttalar att verksamheterna ska bidra till. 

• Det förekommer tendenser till ”pinnjakt” som en följd av att 
myndigheterna upplever sig bedömda utifrån det man gör snarare än 
om det man gör leder till önskade effekter.  

• Det finns svårigheter att översätta begreppen effektivitet och kvalitet 
till konkreta mål och tillhörande indikatorer för uppföljning.  

• Styrningen präglas av stuprörstänk, vilket medför en låg grad av 

                                                
1 Med aktörsmål avser Brå regeringens uppdrag till en eller flera myndigheter i rättskedjan att uppnå en viss 
effekt eller resultat. Aktörsmålen är inte bundna till något givet styrdokument. 
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strategisk samverkan mellan myndigheterna. Inte heller på 
departementet skapas möjligheter att samråda över 
myndighetsgränserna i tillräcklig utsträckning.  

• Otydligheter i regeringens förväntningar på myndigheterna orsakas av 
att olika prioriterade mål ackumuleras över tid, med konsekvensen att 
”allt” framstår som lika viktigt. 

Styrningen av rättskedjan, Riksrevisionen 2019:15 
Sedan Brås förra rapport publicerades har Riksrevisionen (RiR) i en egen 
rapport dragit slutsatser som har likheter med Brås. Exempelvis fastslår de 
att regeringens styrning av rättskedjan inte i tillräcklig grad tar hänsyn till 
kedjeperspektivet, vilket framgår av hur målen är formulerade och hur de 
följs upp, något som i sin tur återspeglas i myndigheternas egna 
styrdokument. RiR drar slutsatsen att detta även präglar resursfördelningen 
till och mellan myndigheterna. RiR fann också att dokumenterade 
prioriteringar och avvägningar som Justitiedepartementet gör kopplar till de 
separata myndigheterna, men sällan avser rättskedjan som helhet och hur 
myndigheter eller verksamhetsområden bör prioriteras mot varandra. RiR ser 
vidare att Justitiedepartementet inte tycks beakta rättskedjeperspektivet vid 
justeringar i resursfördelningen mellan myndigheterna. 

RiR har också gjort en detaljerad genomgång av hur ofta myndigheterna 
uppmuntrats att beakta kedjeperspektiv eller samverka i olika styrdokument, 
med slutsatsen att det över tid sker i minskande utsträckning. 

Liksom Brå identifierar RiR att det finns en avsaknad av strategisk 
samverkan mellan myndigheterna och att det på Justitiedepartementet inte 
skapas möjligheter att prata med flera myndigheter åt gången. RiR menar att 
gemensamma dialoger mellan departementet och myndigheterna kring 
strategiska frågor, likväl som ökad samverkan mellan myndigheterna i fråga 
om planering och prioriteringar, skulle kunna bidra till en mer effektiv 
rättskedja. Andra förslag som lämnas är att analys och uppföljning av 
rättskedjan behöver utvecklas med grund i ett långsiktigt perspektiv för att 
gagna styrningen mot en effektiv rättskedja. Det krävs en mer långsiktig 
styrning och myndighetsöverbryggande målformuleringar som tar fasta på 
rättskedjeperspektivet.  
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Regeringens svar på RiR:s rapport 
Med anledning av RiR:s rapport har regeringen publicerat en skrivelse 
(2019/20:44) där man ger sin syn på slutsatserna. Regeringen tar där fasta på 
den övergripande slutsatsen att styrningen och uppföljningen präglas av 
stuprörstänk. Regeringen ger medhåll till Brås och RiR:s förslag om att 
bredda kontaktytorna mellan myndigheterna genom gemensamma dialoger i 
syfte att utöka helhetsperspektivet. Här framhålls arbetet med rättsväsendets 
digitalisering som ett exempel på när myndigheterna arbetar ihop. 

Avseende resurser konstaterar regeringen att myndigheternas verksamheter 
bidrar till och ingår i rättskedjan i olika hög grad, vilket komplicerar 
möjligheterna att följa upp resurstilldelningen. Polismyndigheten har till 
exempel trygghets- och brottsbekämpande uppdrag, medan brottmålen utgör 
bara en fjärdedel av domstolarnas verksamhet. Regeringen påpekar dock att 
RiR:s granskning inte tagit tillräcklig hänsyn till att Justitiedepartementets 
handläggare med ansvar för myndighetsstyrning och budget träffas mycket 
regelbundet. 

Av skrivelsen framgår också att Brås och RiR:s rapporter lett till att ett 
internt arbete startats upp inom Regeringskansliet, på Justitiedepartementet 
och Finansdepartementet, i syfte att ta fram en analys av hur ärendeflödet i 
rättskedjan kan förväntas utvecklas i fråga om volym och innehåll och hur 
det påverkar resursbehoven hos myndigheterna. Brå har fått information om 
att detta arbete är avslutat. 

Vidare framgår att regeringen kommer att överväga en utveckling av en mer 
långsiktig planering för rättskedjans myndigheter och ser ett behov av att 
förtydliga rättskedjeperspektivet. Justitiedepartementet avser också att inleda 
en intern kartläggning av myndighetsstyrningen på departementet, i syfte att 
skapa ett underlag för verksamhetsutveckling.  

Modell för uppföljning av förvaltningspolitiken, Statskontoret 2021:4 
Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande 
statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, 
service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett 
effektivt EU-arbete. Många av begreppen går igen i de mål som finns för 
rättskedjans myndigheter, varför slutsatserna i Statskontorets rapport har ett 
värde för denna rapport. 
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Statskontoret konstaterar i likhet med Brå att de övergripande målen för 
rättsväsendet och kriminalpolitiken snarare ger uttryck för visioner, och 
föreslår att man använder ett antal fasta indikatorer (till exempel förtroende 
hos allmänheten) för att konkretisera målen. Statskontoret menar också att 
det finns oklarheter i hur målen på olika nivåer förhåller sig till varandra.  

Angående indikatorer fastslår Statskontoret att dessa bör vara hållbara över 
tid, tillgängliga, ett mått på en eller flera av målets värdeord samt att de om 
möjligt ska vara förvaltningsövergripande. Brå instämmer i att detta är 
rimliga målsättningar även för de indikatorer som rättsväsendets 
myndigheter kan följas upp på. Statskontoret konstaterar vidare att flera av 
de mått som idag följs upp är trögrörliga och att det behövs indikatorer som 
kan användas för att kontinuerligt värdera effektiviteten i rättsväsendet. 
Statskontoret drar också slutsatsen att det saknas indikatorer för samverkan 
(jämför Brås förslag om ”passningspoäng” i resultatkapitel 3 i denna 
rapport).  

Statskontoret lyfter också fram att det behövs ett helhetsgrepp i 
uppföljningen och föreslår att fördjupade analyser och bedömningar 
genomförs ungefär vart femte år. Brå tolkar detta som att de kvalitativa 
aspekterna kräver ytterligare tillvägagångssätt för att följas upp.2  
Statskontoret betonar dessutom Regeringskansliets roll i uppföljningen och 
att de inte bara ska sammanställa resultat, utan även bedöma och värdera 
hur myndigheterna utvecklas, vilket även Brå beskrev i den föregående 
rapporten.  

Utökad handledning kring tillitsbaserad styrning 
Regeringen har under ett flertal år arbetat med att utveckla den statliga 
styrningen mot att bli mer tillitsbaserad. Regeringens syfte med detta arbete 
är att den statliga styrningen och uppföljningen ska hitta en balans mellan 
kontroll och förtroende för myndigheternas egna förmåga att utveckla sina 
verksamheter och därmed öka kvaliteten i dessa (dir. 2016:15). Detta är 
tänkt att skapa ökat fokus på helhetsperspektiv och ökad nytta för 
medborgaren och leda bort från en kortsiktig och ryckig styrning och en 
alltför detaljerad uppföljning (SOU 2019:43). 

                                                
2 Statskontoret nämner också själva att regeringsuppdrag som ESV och Statskontoret har fyller en viktig 
funktion som underlag för bedömningar av kvalitet. 
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Till hjälp med tillitsarbetet utsåg regeringen den så kallade Tillitsdelegationen 
vars syfte var att ge rekommendationer om hur statliga myndigheter kan 
utvecklas i riktning mot en mer tillitsbaserad styrning. Tillitsdelegationen 
föreslog följande definition av tillitsbaserad styrning:  

’’[Tillitsbaserad styrning är] styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar 
för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt 
säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren’’ (s. 22. SOU 
2018:47).  

Sedan Brås förra rapport publicerades har Tillitsdelegationen, som verkade 
mellan 2016 och 2020, hunnit slutföra sitt arbete. Det resulterade i ett antal 
betänkanden och i framtagandet av sju vägledande principer: tillit, 
medborgarfokus, helhetssyn, handlingsutrymme, stöd, kunskap och 
öppenhet. Principerna är tänkta att hjälpa till med att bedöma huruvida det 
arbete som utförs ligger i linje med tillitsbaserad styrning och ledning (SOU 
2018:47). Utöver att Brås regeringsuppdrag uttryckligen har utgångspunkter 
som ligger i linje med den tillitsbaserade styrningen, har Brå i förslagen i 
denna rapport försökt ta hänsyn till de grundläggande tankarna bakom 
tillitsbaserad styrning. 
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Centrala definitioner och begrepp 

Indikator som begrepp – vad, varför och hur3 
Brå har undersökt om begreppet indikator är tillämpligt på de mått som 
föreslogs i den förra rapporten och kommit fram till att dessa mått uppfyller 
kraven för att betecknas som indikatorer. I detta avsnitt presenteras därför 
indikatorsbegreppet och dess användning närmare. 

En indikator ger information som förenklar förståelsen av verkligheten, till 
exempel genom att lyfta fram data för en specifik fråga eller sammanföra 
data på ett antal olika variabler. Genom detta kan en indikator hjälpa till att 
upptäcka förändringar, trender och förenkla förståelsen av komplexa 
fenomen.  

De indikatorer som presenteras för att följa upp rättskedjan i denna rapport 
är statistiska indikatorer. Sådana härleds som namnet antyder från statistiska 
data och statistiksystem. En statistisk indikator är ett sammanfattande mått 
som är relaterat till en nyckelfråga eller fenomen och härleds från en serie 
observerade fakta.4 

Den kunskap vi får från indikatorer används inte bara för att belysa 
komplexa fenomen och att formulera relationer mellan dessa; den ger också 
en grund för att påverka och kontrollera sådana fenomen. Härutöver tillåter 
indikatorerna jämförelser över tid, mellan politikområden, geografiska 
enheter eller grupper av individer. 

Indikatorer bidrar även till ökad öppenhet när det gäller att bedöma politik 
och olika verksamheter och till att göra beslutsfattare mer ansvariga inför 
medborgarna. Inom politiken används de som instrument för att sätta upp 

                                                
3 Avsnittet bygger i sin helhet på det europeiska statistikorganet Eurostats handbok Towards a harmonised 
methodology for statistical indicators. (Eurostat 2014). Eurostat är Europeiska unionens statistikkontor som 
producerar europeisk statistik i samarbete med nationella statistikinstitut och andra nationella myndigheter i 
EU:s medlemsstater. 
4 Detta till skillnad från ett statistiskt mått som endast är en kvantifierad sammanfattning (en numerisk 
bestämning i antal, andelar m.m.) och som inte värderas utifrån dess relation till det som mäts. 

I de styrdokument som Brå studerat inom ramen för uppdraget används termen indikator för mått som 
förtroende för rättsväsendet, anmälda brott, utsatthet för brott och upplevelse av trygghet. De betecknas av 
Brå som mått eftersom de inte ingår i ett ramverk (se vidare nedan). 
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mål och sedan följa upp huruvida de uppnås, och de är därför nära 
relaterade till begreppet prestation.  

Det finns emellertid vissa begränsningar i användningen av indikatorer: 

• Det enda indikatorer gör att ”indikera”, dvs. göra oss medvetna om 
trender; de ger inte nödvändigtvis en förklaring till varför.  

• Indikatorer riskerar att förlora sin funktion när de tas ur sitt 
sammanhang. 

• En och samma indikator kan beroende på sammanhanget peka i 
motsatta riktningar. En ökning av värdet på en indikator kan i 
förhållande till ett mål vara ett önskvärt resultat, medan det i 
förhållande till ett annat mål tvärtom kan vara ett resultat som pekar i 
fel riktning. Exempelvis kan en ökning för en indikator definierad som 
årligt antal sålda nyproducerade personbilar i landet vara något 
positivt när det handlar om målet om ekonomisk tillväxt, men däremot 
något negativt för målet om hållbar konsumtion. 

• Med tanke på att indikatorer ofta används för att förenkla komplexa 
fenomen, är det viktigt att välja representativa indikatorer (annars är 
risken att resultaten blir vilseledande). 

Flera kompetenser behöver involveras i arbetet med indikatorer 
För att indikatorer ska tas emot väl av mottagaren är det viktigt att alla som 
berörs av indikatorerna får komma till tals när de utformas. Enligt Eurostats 
rekommendationer bör konstruktionen och utvecklingen av indikatorer inte 
vara resultatet av ett hierarkiskt tillvägagångssätt, utan istället omfatta en 
cirkulär process som involverar alla intressenter. Framförallt tre viktiga 
aktörer och deras respektive roller kan identifieras: 

• Politiska beslutsfattare som bestämmer vilka mål som bör antas. 
• Statistiker som ger råd om vad som är möjligt att mäta på ett 

rättvisande sätt med tillgängliga resurser och med säkerställd 
tillfredsställande kvalitet. 

• Ämnesexperter (forskare eller praktiker eller både och) som bidrar till 
processen med teoretisk och vetenskaplig kunskap. 

 
Fallstudier visar att när ämnesexperter (i form av forskare) är alltför 
dominerande vid konstruktionen av indikatorer eller grupper av indikatorer, 
finns en risk att den allmänna relevansen minskar. När statistiker blir för 
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dominerande finns å andra sidan risken att utvecklingen av indikatorer i för 
hög grad påverkas av tillgången till befintliga data, vilket även det kan 
innebära att relevansen av de indikatorer som konstrueras minskar. Slutligen, 
när politiken är för dominerande finns en risk att synen på de fenomen som 
indikatorerna är tänkta att mäta förändras över tid, som en följd av ändrade 
politiska prioriteringar. Detta riskerar i sin tur att leda till att flera parallella 
uppsättningar av ämnesspecifika indikatorer utvecklas, vilket väsentligt 
försvårar ambitionen att utveckla ett system av indikatorer som alla svarar 
mot en övergripande strategi för att mäta hur väl en uppsättning tydligt 
definierade mål uppfylls. Det är därför viktigt att konstruktionen av 
indikatorer och grupper av indikatorer bygger på en bra balans mellan 
bidrag från alla tre funktioner.  

Ett nödvändigt påpekande utifrån denna rapport är att rättskedjans 
myndigheter kan sägas ha flera roller. Dels har de möjlighet att påverka de 
mål som beslutas genom kontakter med Regeringskansliet, dels besitter de 
kunskaper om vad och hur verksamheten kan följas upp och med vilken 
kvalitet. Dessa funktioner innehas dock inte nödvändigtvis av samma 
personer inom myndigheterna. 

Indikatorer kräver ett ramverk 
Indikatorer används ofta för att förstå mångfasetterade och komplexa 
fenomen, till exempel ekonomins prestationsförmåga, en hållbar 
samhällsutveckling, livskvalitet, resurseffektivitet eller brottslighet. De kan 
också användas för att mäta konsekvenserna av ett projekt eller specifika 
åtgärder som vidtagits. Inför uppgiften att förstå sådana fenomen, behöver 
man utarbeta en ram som formulerar exakt vad som ska mätas, vilka olika 
aspekter av det som ska mätas som är relevanta, länkarna mellan dessa 
aspekter, samt slutligen vilka indikatorer som ska användas för att mäta det 
som ska mätas. En sådan ram (ofta benämnt ramverk) spelar en viktig roll 
för att man ska kunna göra en strukturerad gruppering av olika indikatorer.  

Hur kombinerar vi olika indikatorer? 
Mer än en indikator krävs för att vi ska förstå komplexa fenomen. Om vi 
fokuserar enbart på en indikator är risken stor för missledande slutsatser. Av 
detta skäl presenteras resultaten vanligen i form av uppsättningar av 
indikatorer där alla svarar mot olika mål och mäter olika aspekter av ett 
fenomen, men som alla täcker samma politiska område. I denna rapport 
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utgör de strategiska målområdena indelningsgrunden för indikatorerna (se 
resultatkapitel 2). 
 
Indikatorerna ska tolkas i förhållande till ramverket, där indikatorerna 
tillsammans ska ge en så fullständig och rättvisande bild av fenomenet i fråga 
som möjligt. En väl vald uppsättning av indikatorer ska ge mer information 
än bara summan av dess enskilda delar. En väl avvägd blandning av teori-
drivna och policy-drivna indikatorer är ofta en framgångsfaktor.  
 
Slutligen bör en uppsättning indikatorer begränsas till att endast innefatta de 
mest relevanta indikatorerna. En allt för omfattande uppsättning indikatorer 
riskerar att bli svårtolkad, eftersom den mest relevanta informationen kan 
skymmas av en mängd mindre relevant information. 
 
Utfallet av indikatorer presenteras ofta i form av så kallade resultattavlor5. 
Detta är också något som Brå har gjort, och sådana presenteras senare i 
rapporten, i resultatkapitel 3. Resultattavlor är koncisa listor över viktiga 
resultatindikatorer som används för att bedöma framsteg mot specifika mål.  

Kvalitetskriterier för indikatorer 
Hur välkonstruerat ett ramverk är har stor betydelse för möjligheterna att 
strukturera och gruppera indikatorer så att de på ett balanserat och 
heltäckande sätt kan belysa det fenomen som ska följas upp. Indikatorernas 
kvalitet kan bedömas utifrån följande tre aspekter:  

1. Kvaliteteten på de data och de statistiksystem från vilka indikatorerna 
är härledda.  

2. Kvaliteten på själva indikatorerna.  
3. Indikatorernas kvalitet i förhållande till ramverket. 

 
För kvaliteten på de enskilda indikatorerna har Eurostat utarbetat ett 
kvalitetssystem baserat på tre begrepp:  

1. Jämförbarhet över tid. 
2. Jämförbarhet mellan geografiska områden.  
3. Noggrannhet (avsaknad av mätfel). 

 

                                                
5 Scoreboards på engelska. 
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När det gäller processen att välja ut indikatorer till en uppsättning, brukar 
man lyfta fram följande ”idealiska” kriterier: 

Relevans och användarbarhet för användare 
• Indikatorn ger en representativ bild av det fenomen som beskrivs och 

är tydligt kopplad till det mål som man avser att mäta. 
• Indikatorn svarar mot förändringar, och ska kunna användas för att 

mäta effekten av politiska reformer och beslut. 
• Indikatorn utgör grunden för jämförelser mellan geografiska områden 

och kan visa trender över tid. 
• Indikatorn är lätt att förstå för beslutsfattare, allmänheten och andra 

intressenter. 

Metodologisk sundhet 
• Indikatorn ska vara robust och statistiskt validerad. 
• Indikatorn bör i största möjliga utsträckning byggas på befintliga 

överenskomna definitioner, klassificeringar, standarder, 
rekommendationer och bästa praxis. 

• Metoden bakom indikatorn bör vara väl dokumenterad och 
lättillgänglig. 

Mätbarhet 
• Indikatorn ska mätas på ett kostnadseffektivt och praktiskt sätt. En 

regelbunden datainsamlingsmekanism ska finnas eller ska kunna 
utvecklas till en rimlig kostnad. 

• Indikatorn ska vara möjlig att uppdatera med jämna mellanrum, 
i enlighet med tillförlitliga förfaranden. 

• En meningsfull trendanalys ska vara möjlig. 

Brottsmisstankar en central enhet i Brås förslag 
Ytterligare ett centralt begrepp i rapporten är brottsmisstanke, som är den 
enhet som flera av de föreslagna indikatorerna utgår ifrån. Nedan följer en 
kort redogörelse för vad en brottsmisstanke är.6 

                                                
6 Den intresserade kan till exempel läsa mer om brottsmisstankar på sidorna 8---11 i rapporten 
Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2019. Sammanhållen statistik över 
utredning och lagföring av brottsmisstankar (Brå 2020) och på sidorna 18---20 i rapporten Framtida 
verksamhetsvolymer i rättskedjan. Bedömning avseende perioden 2022---2025 (Brå m.fl. 2022). 
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En brottsmisstanke är kopplingen mellan ett brott och en person 
När flödet i rättskedjan ska beskrivas används olika begrepp, såsom brott, 
brottsmisstankar och misstänkta personer. Dessa begrepp beskriver olika 
enheter, men de är nära sammankopplade. Ett brott kan till exempel ha en 
eller flera misstänkta personer kopplade till sig, och en misstänkt person kan 
vara misstänkt för ett eller flera brott.  

Relationen mellan ett brott och en misstänkt person kallas brottsmisstanke. 
En brottsmisstanke är alltså den unika kopplingen mellan ett specifikt brott 
och en specifik misstänkt person. Om ett brott har flera misstänkta personer 
knutna till sig kommer det att generera en brottsmisstanke för varje person. 
På samma sätt genereras flera brottsmisstankar om en person är misstänkt 
för flera olika brott, en brottsmisstanke för varje brott som personen är 
misstänkt för. Sammantaget innebär detta att antalet brottsmisstankar oftast 
är större än antalet brott med misstänkt person eller antalet misstänkta 
personer. Detta illustreras med hjälp av figur 1 nedan. 

Figur 1. Kopplingen mellan brott, misstänkta personer och brottsmisstankar. 

 

Vilken av enheterna brott, brottsmisstanke eller misstänkt person som är 
mest relevant att använda beror på vad man avser att belysa. I denna rapport 
är kedjeperspektivet centralt. Eftersom många brott inte leder vidare i 
rättskedjan, då ingen misstänkt person kan knytas till det, är brott en mindre 
lämplig enhet att använda. En misstänkt person saknas i omkring hälften av 
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alla anmälda brott och brotten kan därför inte bli föremål för vare sig 
slutredovisning eller beslut i åtalsfrågan. 7 

I valet mellan enheterna har också resursperspektivet vägts in. Som nämnts 
ovan kan både ett brott och en misstänkt person ge upphov till många 
brottsmisstankar, och varje brottsmisstanke behöver utredas. Därför är det 
den enheten som ger den mest rättvisa avspeglingen av arbetsinsatsen som 
krävs av rättskedjans myndigheter. Av ovanstående skäl är brottsmisstanke 
den centrala enheten i Brås förslag.  

Personer ytterligare en central enhet 
Även om brottsmisstankar är den huvudsakliga enheten i många av 
indikatorerna, finns behov av att ibland också utgå ifrån personer (även 
kallat aktörer). Som framgått ovan är brottsmisstanke den mest adekvata 
enheten för att följa hanteringen genom stora delar av rättskedjan, men för 
de brottsmisstankar som leder fram till en fällande dom i domstol övergår 
hanteringen till att istället gälla den person som blivit dömd. Det innebär att 
för de delar av rättskedjan som följer efter en lagakraftvunnen dom, 
exempelvis verkställighet hos Kriminalvården (inklusive återfall efter avtjänat 
straff) eller beslut om förverkande och näringsförbud, är personer den 
centrala enheten. I och med detta uppstår ett behov av att även basera några 
indikatorer på person.  

Behovet uppstår också tidigare i rättskedjan för de indikatorer som rör 
målsägare. Liksom vid misstänkta personer kan en och samma målsägare 
vara kopplad till mer än ett brott. Dock finns ingen enhet som kopplar ihop 
dem två på motsvarande sätt som en brottsmisstanke. Om en och samma 
person är målsägare för flera brott är det ändå personen bakom målsägaren 
som är av intresse. De indikatorer som handlar om målsägare i rättsprocessen 
utgår därför från personer. 

                                                
7 Inte minst ur ett resursperspektiv är det viktigt att påpeka att det arbete som polisen och åklagarna lägger 
ner på anmälda brott som inte leder till att en person kan knytas till brottet inte direkt synliggörs i flera av de 
indikatorer som föreslås längre fram i rapporten. Brå har dock försökt att lindra effekterna av detta genom att 
föreslå användningen av olika referensmått (till exempel antalet anmälda brott och antalet handlagda brott) 
som bör användas i tolkningen av indikatorernas utfall. 
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Vad innebär rättskedjan? 
Under avgränsningar har beskrivits att rapportens förslag på mål och 
indikatorer endast avser det arbete i rättsväsendet som omfattar hanteringen 
av brottmål i rättskedjan. Med rättskedjan menas här processen från ett 
anmält brott till en verkställd påföljd, det vill säga brottmålsprocessen. En 
kort beskrivning av processen är följande: Kedjan inleds med den utredande 
delen. Den börjar med att en anmälan tas emot och registreras av en 
utredande myndighet (typiskt sett Polismyndigheten). Anmälan kan 
direktavskrivas eller föranleda en utredning. Utredningen kan ledas av polis 
eller åklagare beroende på brottstyp, hur allvarligt brottet är och ålder på 
målsägare och misstänkt. Utredningen syftar till att en misstänkt person och 
ett brott kopplas ihop genom upprättandet av en brottsmisstanke. 
Utredningen kan läggas ner av en rad olika skäl, till exempel att det inte går 
att styrka att ett brott har skett, att det finns bevissvårigheter eller genom 
förundersökningsbegränsning. Utredningen avseende de brott som inte läggs 
ner slutredovisas och övergår då till den lagförande delen. Där beslutar en 
åklagare huruvida brottsmisstanken ska lagföras, genom åtalsunderlåtelse, 
strafföreläggande eller genom att väcka åtal. Åtalet innebär startpunkten för 
den dömande delen. I den dömande delen prövas brottsmisstanken i domstol. 
Prövningen, som sker i form av en rättegång, kan leda till att den person som 
brottsmisstanken gäller frias eller fälls. Denna dom kan sedan överklagas och 
tas upp i överrätter, men leder slutligen till att en dom vinner lagakraft. I 
vissa fall innebär domen att personen som döms blir föremål för ett 
verkställande av påföljd inom Kriminalvårdens regi.8 Detta utgör den 
verkställande delen av rättskedjan. 

Denna beskrivning är en förenkling av verkligheten. Även om många brott 
utreds enligt denna kedja, finns undantag och komplexiteten är stor. Bland 
undantagen kan nämnas att nya anmälningar kan registreras inom ramen för 
redan pågående utredningar, nedlagda brottsmisstankar kan återupptas, 
slutredovisade brottsmisstankar och väckta åtal kan läggas ner och många 
utfärdade strafförelägganden godkänns inte av den tilltalade, vilket kan leda 
till en prövning i domstol istället.  

Detta innebär att många flöden inte är linjära, vilket kan göra dem svåra att 
beskriva med statistik. Flödet kan också beskrivas som en tratt, och det som 

                                                
8 Som nämnts i avsnittet om projektets avgränsningar ingår inte Statens institutionsstyrelse eller 
socialtjänsten i modellen, även om de för vissa grupper har en roll motsvarande Kriminalvårdens inom 
rättskedjan. En utvidgning av modellen skulle därför behöva innefatta även dessa myndigheter. 
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faller bort gör det av många olika anledningar, från bevissvårigheter till 
processekonomiska skäl eller att den anmälda handlingen bedöms vara av 
ej brottslig art. 

Komplexiteten i rättskedjan har beskrivits i många olika sammanhang9 och 
kommer därför inte att ägnas ytterligare utrymme här.   

                                                
9 Se till exempel sidorna 8---12 och 45---48 i rapporten Handläggningsresultat för brottsmisstankar i 
brottmålsprocessen 2019. Sammanhållen statistik över utredning och lagföring av brottsmisstankar (Brå 
2020) och sidorna 18---20 i rapporten Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Bedömning avseende 
perioden 2022---2025 (Brå m.fl. 2022).   
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Resultatkapitel 1. En förnyad 
genomgång av regeringens styrning  
I Brås föregående rapport gjordes en analys av myndigheternas styrdokument 
avseende mål och mått. Utifrån detta och intervjuer med anställda på 
Justitiedepartementet och myndigheterna, tecknades en problembild som 
utgjorde utgångspunkterna för Brås förslag.  

För att säkerställa att de grundläggande avsikterna med kriminalpolitiken 
och uppdragen till rättskedjans myndigheter (och därmed förutsättningarna 
för vidareutvecklingen av den föreslagna modellen) inte förändrats sedan 
Brås förra rapport, har en förnyad genomgång gjorts. De styrdokument som 
ingått är budgetpropositionen (nedslag har gjorts avseende 2018 och 2021) 
samt myndigheternas instruktioner (för 2021), regleringsbrev (för 2021) och 
årsredovisningar (avseende 2020). 

Den övergripande slutsatsen är att förutsättningarna för rättskedjans 
myndigheter inte har förändrats i stort (detaljerade redogörelser för analysen 
finns i bilaga 1). Regeringens styrning och målen för myndigheterna är mer 
eller mindre oförändrade och genomgången av de rapporter som publicerats i 
närtid ger inte heller anledning att göra några större förändringar. Av den 
anledningen kvarstår Brås förslag om att införa en strategisk målnivå som 
binder ihop regeringens visioner10 för rättsväsendet (att säkerställa den 
enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet) och kriminalpolitiken (att minska 
brottsligheten och öka tryggheten) med de krav som ställs på rättskedjan i 
myndigheternas styrdokument. Kvarstår gör också förslagen om en strategisk 
målnivå, bestående av sex områden: volymhantering, regional 
samstämmighet, störningsåtgärder, målsägare i rättsprocessen, tilltro till 
rättssystemet samt återfall i brott. Dessa områden svarar mot olika, enligt 
Brå centrala, syften med rättskedjan samt att ett antal indikatorer (som 
presenteras i nästa kapitel) kan användas för att mäta huruvida dessa syften 
uppnås.  

                                                
10 En vision ger uttryck för ett tillstånd som beskriver ambitionen för en viss verksamhet. En vision 
kännetecknas av att vara ett ’’slutmål’’ som syftar till att ange den riktning som mål och resultat ska värderas 
gentemot. Regeringen själva betecknar dessa som övergripande mål, medan Brå menar att de snarare utgör 
visioner. 
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Med utgångspunkt i den förra rapportens problembeskrivning och den 
förnyade genomgången, kommer Brå här att redovisa resultat av betydelse 
för den föreslagna uppföljningsmodellen.  

Avsaknad av en gemensam begreppsapparat 
Det har i Brås föregående rapport, liksom i rapporter av Riksrevisionen och 
Statskontoret, framkommit att det råder oklarhet om innebörden av begrepp 
som mått11, indikatorer, mål12 och visioner, i de dokument som styr 
myndigheterna. Brås bedömning är att detta problem kvarstår. Som nämnts 
ovan betecknas visionerna för rättsväsendet och kriminalpolitiken 
fortfarande som mål, och de centrala mått som används för att följa upp 
dessa (anmälda brott, utsatthet för brott, upplevelse av trygghet samt 
förtroende för rättsväsendet) betecknas indikatorer, även om de inte 
uppfyller kriterierna för detta. Till exempel är de alltför få, vilket resulterar i 
en ensidig belysning som inte ger rättvisa åt helheten och den 
verksamhetsbredd som bidrar till både rättskedjan och visionerna. 

Dagens styrning illustrerar på flera sätt behovet av ett 
ramverk 
I Brås föregående rapport drogs slutsatsen att målformuleringarna i 
myndigheternas styrdokument inte länkar ihop visionerna med uppdragen till 
myndigheterna på ett tydligt sätt, och att myndigheternas egna mål inte knyts 
till de effekter som regeringen vill att verksamheterna ska bidra till. En 
slutsats var också att det förelåg en påtaglig risk för pinnjakt13, till följd av 
att myndigheterna upplever sig bedömda utifrån det de gör, snarare än om 
det de gör leder till önskade effekter.  

Brås analyser visar fortsatt på betydande skillnader i hur och hur ofta de två 
centrala visionerna omnämns och hur de fyra underliggande måtten används 
för att följa upp visionerna. Detta gäller även de tungt vägande begreppen 
effektivitet och kvalitet. Skillnaderna framträder inte bara mellan de olika 
typerna av styrdokument, utan även i samma typ av styrdokument, beroende 
på vilken myndighet som är mottagare. Detta ger en otydlighet i styrningen 

                                                
11 Ett mått är ett statistiskt begrepp som anger storleken på en mängd. 

12 Med mål avses ett uttalat önskat utfall av en eller flera verksamheter eller en effekt av verksamheter. 

13 Med pinnjakt menas negativa anpassningar av beteenden inom en organisation som ger intryck av att 
produktionen är hög, men som medför att man tappar fokus på de ursprungliga målen med verksamheten. 
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och begränsar möjligheten att bedöma i vilken grad myndigheterna uppfyller 
sina mål. Det beror bland annat på det som tidigare nämnts, att det saknas 
en gemensam förståelse av hur uppdragen till myndigheterna hänger ihop 
med visionerna, vilket också är av betydelse för myndigheternas möjligheter 
att förstå vad som förväntas av dem och varför. 

Brå anser att flertalet av de problem som finns idag uppstår till följd av 
frånvaron av ett överbryggande ramverk. Frånvaron av ett ramverk kan ses i 
att de mål som formuleras närmast uteslutande är myndighetsspecifika och 
huvudsakligen avser utvecklandet av och/eller redovisningen för enskilda 
aspekter av en myndighets verksamhet. Mål som avser rättskedjan är mycket 
få (aktörsmål som innebär att myndigheter uttryckligen ska bidra till 
rättsväsendet som helhet identifierades endast i Åklagarmyndighetens 
regleringsbrev). En central slutsats från den förra rapporten var också att 
styrningen präglas av stuprörstänk, vilket försvårar strategisk samverkan 
mellan myndigheterna. Inte heller på departementet skapas möjligheter att 
samråda över myndighetsgränserna i tillräcklig utsträckning.  

En övergripande slutsats är därför att Brå föreslår att styrningen i ökad grad 
bygger på en gemensam grund: dels en gemensam begreppsapparat, dels en 
överenskommelse om hur mål formuleras, på vilka grunder måluppfyllelsen 
bedöms samt på vilka sätt delarna (myndigheterna enskilt eller gemensamt) 
bidrar till helheten (rättskedjan). Detta, tillsammans med en överenskommen 
uppsättning indikatorer och strategiska målområden, bidrar till en modell för 
uppföljning som i högre grad kan samordna styrdokument, förtydliga 
regeringens målstruktur och underlätta måluppföljningen. Bästa 
förutsättningar för att uppnå tydlighet i styrningen och enkelhet i 
målanalysen får regeringen om de enskilda aktörsmålen (de uppdrag som ges 
till myndigheter) formuleras så att de alltid har en koppling till åtminstone ett 
strategiskt målområde. Tillsammans utgör hierarkin vision–strategiska mål–
aktörsmål en logik som kan ligga till grund för bedömning av resultaten, det 
vill säga utfallet av indikatorerna (se figur 2). Mer konkret kan det innebära 
att varje uppdrag eller annan instruktion från regeringen åtföljs av en 
hänvisning till det strategiska målområde som uppdraget huvudsakligen 
tillhör och därmed vilka indikatorer som resultatet kan komma att avspeglas 
i. I samband med detta finns också möjlighet att öronmärka resurser för de 
mål som går utanför den befintliga kärnverksamheten, eller som medför 
väsentliga förändringar av den (se myndigheternas instruktioner). 
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Figur 2. Illustration över Brås förslag till målstruktur.  
 

 

Ytterligare ett problem som identifierades i den förra rapporten var 
otydligheter i regeringens förväntningar på myndigheterna, orsakade av en 
ackumulering av prioriterade mål, och att ”allt” framstår som lika viktigt. 
Brås bedömning är att den föreslagna modellen kommer att underlätta även i 
detta avseende.  

Brå vill betona att kedjeperspektivet som utgångspunkt ställer högre krav på 
att ha ett tydligt ramverk. Sett ur styrningssynpunkt har rättskedjan varken 
en huvudman eller en instruktion, utan är en process i vilken delar av flera 
myndigheters verksamheter ingår. Brås analys av styrdokumenten visar att 
regeringen i dagsläget försöker uppmuntra till samverkan mellan 
myndigheterna. I Brås genomgång har framför allt två 
myndighetsövergripande mål kunnat identifieras: snabbförfarande i brottmål 
och arbetet med digitaliseringen av rättskedjan. Av tidigare nämnda RiR-
rapport (2019:15) framgår dock att krav på samverkan nämns i minskande 
utsträckning över tid. Brå menar att en uppföljningsmodell som inkluderar 
gemensamma mål för kedjan bör skapa förstärkta incitament för 
myndigheterna att se bortom sina egna myndighetsgränser och fokusera sina 
resurser på ett sätt som förbättrar möjligheterna att uppnå mål satta för 
rättskedjan. 

Problematisk användning av begreppen kvalitet och 
effektivitet 
I Brås förra rapport drogs slutsatsen att det finns svårigheter att översätta 
begreppen kvalitet och effektivitet till konkreta mål och tillhörande 
indikatorer för uppföljning. Detta är också något som regeringen själv 
påpekar. Brås nya genomgång av styrdokumenten visar att begreppen 
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kvalitet och effektivitet inte har någon given definition, och därmed används 
på en rad olika sätt. Innebörden av dessa termer vidgas också till viss del 
eftersom begreppen används som ersättare när mål och lämpliga indikatorer 
saknas. Ett exempel är regeringens användning av begreppen i relation till 
uppföljningen av rättssäkerhet och rättstrygghet. I budgetpropositionen 
anges att såväl rättssäkerhet som rättstrygghet endast kan urskiljas genom 
den grad av kvalitet och effektivitet som råder i rättsväsendets verksamheter. 
I den mån som rättsväsendets verksamheter präglas av hög kvalitet och 
effektivitet antar man således att rättssäkerheten och rättstryggheten är goda. 
Här uppstår en glidning i begreppen. Kvalitet och effektivitet är mål i den 
meningen att regeringen önskar hög kvalitet och effektivitet med hänvisning 
till att det ökar rättssäkerheten och rättstryggheten. De är samtidigt mått i 
den meningen att information om kvalitet och effektivitet anses göra 
rättssäkerhet och rättstrygghet i någon mån mätbara, i brist på andra, mer 
ändamålsenliga mått.  

Brås förståelse av styrdokumenten har försvårats av att dessa två begrepp är 
centrala för styrningen av myndigheter, samtidigt som de inte ges tydliga 
innebörder och positioner i den rådande målstrukturen. Det är Brås 
bedömning att begreppens användning också speglar ett behov av en 
strategisk målnivå mellan visioner och aktörsmål, och därmed också är ett 
uttryck för avsaknaden av ett ramverk. 

Definitionen av effektivitet i denna rapport 
Begreppet effektivitet saknar en enkel och allmänt vedertagen definition. 
Enligt Ekonomistyrningsverket (ESV) handlar effektivitet om ”att nå sina mål 
eller resultat med god kvalitet och till en rimlig kostnad”.14 ESV anger även 
att man behöver ”sätta upp mätbara mål för de planerade insatserna”. 
I förvaltningslagen (2017:900) anges att ärenden inom statsförvaltningen 
”ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts” (9 §). I budgetlagen (2011:203) anges i 3 § att 
statens verksamheter ska eftersträva ”hög effektivitet” och iaktta ”god 
hushållning”. Innebörden utvecklas närmare i En reformerad budgetlag 
(SOU 2010:18). Här skrivs, med hänvisning till prop. 1995/96:220 (s. 19f):  

Uttrycket hög effektivitet åsyftar att den statliga verksamheten ska bedrivas så att av 
riksdagen avsedda mål nås i så hög grad som möjligt inom ramen för tillgängliga 

                                                
14 Se www.esv.se/statlig-styrning/effektivisering/effektivitetsmatt, hämtad 2022-03-15. 



 

46 

resurser. Verksamheten kan då sägas vara ändamålsenligt utformad. Uttrycket god 
hushållning innebär att onödiga utgifter ska undvikas, att verksamheten ska 
bedrivas med hög produktivitet, att statens medel ska hanteras säkert samt att 
statens tillgångar i övrigt och skulder ska förvaltas väl. 

Brå tar i enlighet med ESV:s begreppsanvändning fasta på att 
effektivitetsbegreppet innefattar produktivitet och kvalitet i förhållande till 
kostnader och mål. I termer av Brås uppföljningsmodell innebär detta att 
effektivitet endast kan bedömas sammanhållet utifrån mål och resultat samt i 
förhållande till tilldelade medel. 

Definitionen av kvalitet i denna rapport 
Även kvalitet är ett mångtydigt begrepp. Enligt ESV kan förvaltningslagens 
grundläggande begrepp – legalitet, objektivitet, proportionalitet, service, 
tillgänglighet och samverkan – användas för att ringa in viktiga aspekter av 
kvalitet i myndigheternas verksamheter.15 Dessa kan delas in i två 
underliggande grupper: ”processkvalitet” som tar sikte på legalitet, 
objektivitet, proportionalitet och samverkan, och ”brukarkvalitet”, som 
ringar in medborgarnas erfarenheter och upplevelser av rättskedjans 
myndigheter (service och tillgänglighet).  

Processkvalitet kommer till uttryck i regeringens visioner om rättssäkerhet 
och rättstrygghet. Att brukarkvalitet även ingår i regeringens 
kvalitetsbegrepp framgår av bland annat budgetpropositionen, där 
förtroendet för rättsväsendet utgör ett centralt mått för regeringens 
bedömning av rättsväsendemyndigheternas måluppfyllelse.16 
I kommittédirektivet för Ett nationellt råd för innovation och kvalitet i 
offentlig verksamhet (dir. 2011:42) skriver regeringen också följande 
gällande kvalitet: 

Det är medborgarna och företagen som ytterst avgör om förvaltningen har god 
kvalitet och det är därför angeläget att myndigheter inhämtar sådana synpunkter till 
sin verksamhetsutveckling. 

                                                
15 Ekonomistyrningsverket.se/statlig-styrning/effektivisering/effektivitetsmått. Hämtad: 2022-03-15. 

16 Förtroende för rättsväsendet kan antas vara ’’en viktig förutsättning för att människor ska anmäla brott, 
delta i brottsutredningar och ställa upp som vittnen’’. Både rättssäkerhet och rättstrygghet beskrivs som 
’’beroende av människors förtroende för rättsväsendet’’. Under rubriken Brottsutvecklingen och flödet i 
rättskedjan sägs även: ’’Allmänhetens förtroende är avgörande för att rättsväsendets myndigheter på ett 
effektivt sätt ska kunna förebygga, bekämpa och lagföra brott’’ (prop. 2020/21:1). 
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Relevant i sammanhanget är också innebörden av ESV:s rapport 
Myndigheternas arbete med rättsliga kvalitetsuppföljningar (2022). Där 
diskuteras hur begreppet rättslig kvalitet kan förstås. I rapporten väljer ESV 
att använda en definition som kan tillämpas vid uppföljning av enskilda 
beslut: beslut har god rättslig kvalitet i den mån de är materiellt korrekta vid 
beslutstillfället och har handlagts på ett för myndigheten korrekt sätt. Detta 
är svårt att ta fasta på vid framtagningen av statistiska indikatorer, men 
belyser betydelsen av fördjupningsstudier för att kunna bedöma kvaliteten i 
rättskedjans arbete. Brå tar emellertid fasta på att ESV i rapporten lyfter fram 
enhetlighet som ett sätt att mäta rättslig kvalitet med statistiska metoder. 
ESV konstaterar i detta sammanhang att ”enhetlighet är en viktig princip för 
rättssäkerheten och för faktisk och upplevd rättvisa” (s. 15). 

Produktivitet och kvalitet i Brås modell 
För att åstadkomma en precisering av begreppen har Brå i denna rapport 
delat in indikatorerna efter om de mäter en eller flera av följande: 
a) produktivitet, b) processkvalitet och c) brukarkvalitet. En indelning av 
indikatorerna utifrån vad de avser att mäta redovisas i den övergripande 
tabellen, tabell 3, i nästa kapitel. 

Med produktivitet avses i denna rapport, i enlighet med ESV:s terminologi, 
den mängd av en viss enhet som åstadkoms, med en viss resursmängd eller 
under en viss tid. Eftersom både målsättningarna och resultaten är beroende 
av tidsmässiga och ekonomiska hänsyn menar Brå att de föreslagna 
indikatorerna är mått på produktivitet snarare än ren produktion. Med 
produktivitet menas att indikatorn primärt är avsedd att mäta i vilken 
utsträckning som rättskedjans myndigheter hanterar sina inflöden. Den 
centrala frågan här är: Hinner man med? I den modell som föreslås av Brå 
belyses produktivitet med hjälp av indikatorer inom de strategiska 
målområdena volymhantering, störningsåtgärder samt målsägare i 
rättsprocessen. 

Med processkvalitet menas att indikatorn är avsedd att följa upp huruvida 
genomförandet av grundläggande uppgifter inom utredning, lagföring, 
dömande och verkställande av påföljd sker på ett ändamålsenligt sätt. Den 
centrala frågan här är: Gör man rätt? I den modell som föreslås av Brå 
belyses processkvalitet med hjälp av indikatorer inom de strategiska 
målområdena volymhantering, regional samstämmighet, störningsåtgärder, 
målsägare i rättsprocessen samt återfall i brott. 
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Med brukarkvalitet menas att indikatorn är avsedd att följa upp brukarnas 
erfarenheter av rättskedjan. Den centrala frågan här är: vad tycker brukarna 
(medborgare i allmänhet och brottsutsatta i synnerhet)? Brukarkvalitet 
belyses i modellen med hjälp av indikatorerna inom målområdena tilltro till 
rättssystemet samt målsägare i rättsprocessen.  

Brå har i genomgången av styrdokumenten inte påträffat en distinktion i 
kvalitetsbegreppet som motsvarar distinktionen mellan produktion och 
produktivitet. Hade så varit fallet, hade ett kvalitetsbegrepp som motsvarar 
produktivitet använts, eftersom kvaliteten i verksamheterna är beroende av 
tidsmässiga och ekonomiska begränsningar. 

Centrala resultat och bedömningar inför den fortsatta redovisningen 
av den föreslagna modellen och dess användning 
Brå har efter en genomgång av styrdokumenten konstaterat att 
förutsättningarna för rättskedjans myndigheter inte har förändrats. Brå 
konstaterar att flertalet av de identifierade problemen i dagens styrning 
uppstår till följd av avsaknaden av ett tydligt ramverk för styrning och 
uppföljning av rättskedjans verksamheter. Behovet av en gemensam 
begreppsapparat, inklusive definitioner av centrala beståndsdelar, kvarstår 
också. Brås förslag, som redovisas i de följande kapitlen, tillhandahåller ett 
ramverk med förslag på en målstruktur och en gruppering av indikatorer som 
konstruerats för att knyta samman målen för rättskedjan, målen för 
myndigheterna och regeringens visioner för rättsväsendet och 
kriminalpolitiken. I ramverket ingår även en uppsättning referensmått och en 
kvalitativ tolkningsram som båda kan underlätta och samordna regeringens 
och myndigheternas tolkningar av indikatorernas utfall och den grad av 
måluppfyllelse som utfallen kan bedömas påvisa. 

En avslutande bedömning som Brå vill understryka inför det kommande 
kapitlet avser hur man kan koppla samman de centrala värdena 
produktivitet, processkvalitet och brukarkvalitet å ena sidan och 
indikatorerna å den andra. I det följande kapitlet redogörs för indikatorerna i 
flera avseenden; däribland deras respektive syften och definitioner, men 
också vilka av dessa tre värden som var och en av dem avser att mäta. Även 
om flertalet indikatorer tagna var för sig skulle kunna användas för att följa 
upp samtliga tre värden, anger Brå det värde eller de värden som indikatorn 
speglar i störst grad. Detta är en förenkling, och det motiveras främst av 
behovet av att hålla ned komplexiteten i uppföljningsarbetet.  
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Resultatkapitel 2. En 
vidareutveckling av 
resultatindikatorerna 
I detta kapitel presenteras resultaten av Brås arbete med att vidareutveckla de 
förslag till indikatorer som lämnades i den förra rapporten. Brå föreslår 
totalt 18 indikatorer, som presenteras grupperat under respektive strategiskt 
målområde. Varje målområde ges också en kort presentation.17 Som nämnts 
i metodavsnittet har vissa förändringar alltså gjorts i de förslag som lämnades 
i den förra rapporten, och det har både tillkommit och utgått enstaka 
indikatorer. Av utrymmesskäl görs ingen detaljerad redogörelse för 
förändringarna i huvudtexten utan de återfinns i bilaga 2.  

Det är viktigt att påpeka att många av Brås indikatorsförslag inte är nya, 
utan bygger på befintliga mått som används, samtidigt som dessa justerats 
för att skifta fokus mot ett tydligare rättskedjeperspektiv. Det gör att 
definitioner förändrats för att bättre spegla helheten, liksom syftet med att 
olika fenomen mäts. Ett exempel är att kombinera svar på flera frågor i 
Nationella trygghetsundersökningen för att mäta bemötande i rättskedjan, ett 
annat är att mäta utdömda företagsböter istället för yrkanden.  

Stort fokus har riktats mot att utveckla såväl det ramverk där indikatorerna 
ingår som de enskilda indikatorerna, så att modellen som helhet både kan 
spegla ett myndighetsgemensamt perspektiv och svarar mot myndigheternas 
egna behov av uppföljning. I den utsträckning det är möjligt har arbetet 
därför resulterat i förslag på indikatorer som belyser hur väl rättskedjan 
sammantaget uppnår centrala resultat, med möjlighet att bryta ned respektive 
indikators utfall på myndighetsnivå för att möjliggöra en uppföljning av hur 
väl respektive myndighet eller del av rättskedjan bidragit till helheten. Detta 
har varit möjlig att infria för 6 av 18 indikatorer). Det beror främst på att de 
olika myndigheterna i kedjan bidrar olika mycket till de olika övergripande 
målen. I de fall det inte varit möjligt att föreslå en övergripande indikator, 
har målsättningen varit att föreslå en eller flera indikatorer som speglar varje 

                                                
17 För en mer fullödig beskrivning av tankarna bakom varje målområde, och uppdelningen i det som 
benämns ansvarsområden i tabellen, hänvisas till den tidigare rapporten. 



 

50 

myndighets huvudsakliga bidrag till uppfyllelsen av den effekt som 
målområdet syftar till. 

Här krävs vissa påpekanden avseende myndigheternas självständighet i 
relation till ett helhetsperspektiv på rättskedjans arbete. Det finns en risk med 
att knyta samman rättskedjan med gemensamma mål, om det minskar 
myndigheternas självständighet. Det finns goda skäl till att polis, åklagare 
och domstolar hålls isär i en rättsstat, och det finns ett egenvärde i att 
myndigheterna har skilda uppgifter. Inte minst är det ett sätt att upprätthålla 
rättssäkerheten.  

Resonemanget ställs på sin spets avseende domstolarna. De har exempelvis i 
sig inget brottsbekämpande uppdrag, men utan en rättslig prövning som i 
godtagbar utsträckning leder till en fällande dom skulle den brottsutredande 
delen av kedjan inte kunna upprätthålla sitt uppdrag. Vissa av 
indikatorsförslagen innefattar domstolarnas dömande del, och det görs mot 
bakgrund av att domstolarnas ställning ska garantera en oberoende prövning 
av skuldfrågan. En fortsatt stark myndighetsintegritet är därmed en 
förutsättning för de förslag som lämnas. Resultatet av rättskedjans arbete 
mätt i form av utgången i domstol bedöms då kunna användas för att fånga 
upp produktiviteten och/eller kvaliteten i det arbete som skett hos de 
tidigareliggande myndigheterna i rättskedjan. Skrivningar om att 
domstolarna exempelvis ”bidrar” bör därför tolkas som att uppfyllelsen av 
ett visst mål kräver deras medverkan, inte som att de bidrar till själva 
måluppfyllelsen. Det tydligaste exemplet utgörs av indikatorn 
påföljdsprocenten, där domstolarnas arbete innefattas i definitionen, utan att 
för den sakens skull antyda att domstolarna ska fälla tilltalade i större 
utsträckning. Dock ställer indikatorn krav på en viss kapacitet hos 
domstolarna att ta emot och pröva ärenden, varför deras arbete är relevant 
att inkludera. 

Indikatorerna presenteras enligt en enhetlig disposition  
I kapitlet presenteras varje resultatindikator med hjälp av rubrikerna syfte, 
definition, beskrivning, utfall och nedbrytningar.  

Under syfte ges en beskrivning av vad indikatorn är tänkt att mäta. Där 
anges även en önskad riktning på utfallet (ökande eller minskande) utifrån 
vad som teoretiskt sett borde vara ett önskat utfall givet förutsättningarna för 
rättsväsendet just nu. I den praktiska användningen av Brås modell är 
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önskad riktning tänkt att vara en funktion av en målanalys och en 
bedömning utifrån tidigare års utfall och aktuella prioriteringar. Det innebär 
till exempel att målen även kan formuleras som att resultaten ska vara 
oförändrade. För många av indikatorerna finns en övre eller undre gräns för 
hur högt eller lågt utfallet kan eller bör vara. Det är viktigt att regeringen och 
myndigheterna ser till helheten och utfallet för alla områden sammantaget, 
när målen sätts för kommande år. 

Ifråga om angivelsen av önskad riktning för indikatorerna vill Brå 
understryka att de i vissa fall kan leda till ej avsedda tolkningar. I syfte att 
förhindra detta görs här en kortare utvikning, och ett par exempel kommer 
att nämnas. 

Gällande indikatorer som anger önskad riktning som ökande, ifråga om 
exempelvis antalet målsägare i inledda förundersökningar, skulle det kunna 
läsas som att Brå anser det önskvärt att fler personer utsätts för brott. Så är 
naturligtvis inte fallet. Vad läsare bör ta med sig här är att det finns empiriskt 
stöd för att samtliga brott inte kommer till rättsväsendets kännedom, och att 
det därför finns ett betydande så kallat mörkertal. Antalet målsägare i 
inledda förundersökningar är av det skälet inte liktydigt med antalet personer 
som utsätts för brott. Indikatorn ska därför tolkas som att det är önskvärt att 
utsatthet för brott anmäls och att rättsväsendet har kapacitet att utreda de 
händelser där personer har utsatts brott.  

Av liknande skäl är det önskvärt att indikatorn påföljdsprocent ökar. Det är 
önskvärt att de som har begått brott får en påföljd. Det är själva grunden för 
det svenska rättssystemet. Indikatorn ska alltså inte tolkas som att det ligger i 
rättskedjans eller enskilda myndigheters intresse att fälla personer i domstol. 
Som problematiserats ovan, vilar indikatorsförslaget istället på 
förutsättningen att alla domstolarna gör en oberoende prövning av 
skuldfrågan i det enskilda fallet.   

Under definition presenteras Brås förslag till definitioner av respektive 
indikator.  

I avsnittet beskrivning beskrivs datatillgång, datakälla/-or och indikatorns 
konstruktion. Det inkluderar en beskrivning av om det utfall som presenteras 
baseras på avsedd datakälla eller på en provisorisk datakälla, en beskrivning 
av den bearbetning som gjorts av använda data samt en bedömning av 
datakvaliteten. Avsnittet innehåller också en beskrivning av det utfall som 



 

52 

presenteras och en övergripande bedömning av hur utfallet kan och bör 
tolkas. Utöver kvaliteten på data diskuteras även kvaliteten på själva 
indikatorn, samt hur väl det utfall som presenteras (eller hade varit önskvärt 
att presentera) svarar mot ramverket. Eventuella brister och/eller 
begränsningar redovisas också, liksom vad som behöver utvecklas för att 
realisera indikatorn fullt ut. 

Under utfall presenteras preliminära resultat för åren 2016–2020.  

Under nedbrytningar ges förslag på hur utfallen kan brytas ner för att bättre 
förstå resultaten. De nedbrytningar som föreslås är baserade på 
brottskategori (förslag på en sådan presenteras i resultatkapitel 3), 
förundersökningsledarskap, typ av lagföring, organisatorisk enhet (region) 
samt kön och ålder på målsägare, personer med tidigare påföljd som 
återfaller samt förtroendet för rättsväsendet hos allmänheten. Alla möjliga 
utfall och nedbrytningar presenteras i en elektronisk tabellbilaga på 
www.bra.se. 

I tabell 3 sammanfattas indikatorerna grupperat efter vilket målområde de 
föreslås tillhöra och om de avses att mäta produktivitet, processkvalitet eller 
brukarkvalitet. Hur de strategiska målområdena förhåller sig till visionerna 
redovisas i Brås föregående rapport (Brå 2018, s. 55). 

Tabell 3. Sammanfattande tabell över Brås förslag på resultatindikatorer. 

Ansvars-
område 

Strategiskt 
målområde 

Resultatindikatorer Mäter  

R
ät

ts
ke

dj
an

s 
st

ra
te

gi
sk

a 
m

ål
om

rå
de

n 

Volymhantering 1. Påföljdsprocent av brottsmisstankar Produktivitet och 
processkvalitet 

Volymhantering 2. Balansens storlek Produktivitet 

Volymhantering 3. Balansens ålder Produktivitet 

Volymhantering 4. Brottmålsprocessens tidsomfattning Produktivitet 

Regional 
samstämmighet 

5. Kompletterade utredningar Processkvalitet 

Regional 
samstämmighet 

6. Ogillade brottsmisstankar i tingsrätt Processkvalitet 

Regional 
samstämmighet 

7. Ändringsfrekvens i hovrätt Processkvalitet 

Störningsåtgärder 8. Lagförda i resurskrävande ärenden Produktivitet och 
processkvalitet 
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Ansvars-
område 

Strategiskt 
målområde 

Resultatindikatorer Mäter  

Störningsåtgärder 9. Förverkande av brottsutbyte Produktivitet och 
processkvalitet 

Störningsåtgärder 10. Företagsbot Produktivitet och 
processkvalitet 

Störningsåtgärder 11. Näringsförbud Produktivitet och 
processkvalitet 

D
ep

ar
te

m
en

ts
öv

er
sk

rid
an

de
 s

tr
at

eg
is

ka
 

m
ål

om
rå

de
n 

Målsägare i 
rättsprocessen 

12. Målsägare i inledda 
förundersökningar 

Produktivitet 

Målsägare i 
rättsprocessen 

13. Målsägare i avgjorda brottmål Produktivitet och 
processkvalitet 

Målsägare i 
rättsprocessen 

14. Bemötande i rättskedjan Brukarkvalitet 

Tilltro till 
rättssystemet 

15. Förtroende för rättskedjan Brukarkvalitet 

Återfall 16. Återfallsprevalens Processkvalitet 

Återfall 17. Klienter som fullföljt riskreducerande 
insatser 

Produktivitet och 
processkvalitet 

Återfall 18. Klienter med sysselsättning i anstalt Produktivitet 

Volymhantering 
Det första strategiska målområdet är volymhantering, vilket avser den 
rättsliga hantering som normalt sett börjar med en upprättad anmälan om 
brott och som kan fortgå till dess att en påföljd verkställts och avslutats (i 
praktiken är det dock många anmälningar som inte kommer så långt i 
rättskedjan). Att myndigheterna kan hantera inflödet är viktigt av flera skäl. 
Hanteringen inbegriper att målsägares och misstänktas rättigheter tillvaratas, 
att skyldiga lagförs och att detta sker inom rimlig tid. Processrätten och 
strafflagstiftningen är i många delar utformade för dessa syften. 

Indikator 1. Påföljdsprocent av brottsmisstankar 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa den andel av samtliga utredda skäliga 
brottsmisstankar som leder till straffrättslig påföljd. Detta är en central 



 

54 

indikator för rättskedjans förmåga att lösa kärnuppgiften att utreda och 
lagföra brott.  

Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet. 

Önskad riktning: ökande. 

Definition 
Indikatorn definieras som en kvot mellan antalet brottsmisstankar som fått 
en straffrättslig påföljd och antalet skäliga brottsmisstankar som utretts, 
inklusive ingående balans men exklusive förundersökningsbegränsade 
brottsmisstankar. Med brottsmisstankar som fått en straffrättslig påföljd 
avses sådana som under det aktuella året lett till antingen godkänt 
strafföreläggande, åtalsunderlåtelse eller fällande dom som vunnit lagakraft. 
Med utredda brottsmisstankar avses skäliga brottsmisstankar för vilka det 
inletts förundersökning, förenklad utredning eller utredning enligt lagen om 
unga lagöverträdare (LUL). Bland brottsmisstankar där utredningen inletts 
före det aktuella året (så kallad ingående balans) ingår brottsmisstankar som 
vid årets början fortfarande var föremål för utrednings- eller 
lagföringsarbete, eller som fått ett beslut om åtal men ännu inte fått en 
lagakraftvunnen dom.  

Anledningen till att Brå föreslår att inkludera den ingående balansen i 
samtliga skäliga brottsmisstankar som utretts (som ju utgör kvotens 
nämnare) är att fånga alla brottsmisstankar som kan komma att få en 
straffrättslig påföljd under året. Annars skulle indikatorn kunna ge en 
överskattning av påföljdsprocenten, eftersom en del av de brottsmisstankar 
som leder till en straffrättslig påföljd ett givet år har upprättats under det 
föregående året. Av liknande skäl föreslår Brå att brottsmisstankar som har 
förundersökningsbegränsats inte räknas med bland de brottsmisstankar där 
utredning inletts (nämnaren). Anledningen till det är att minimera risken för 
negativ anpassning, eftersom alla förundersökningsbegränsade 
brottsmisstankar annars skulle minska påföljdsprocenten, vilket i sin tur 
skulle kunna leda till att förundersökningsledaren drar sig för att använda sig 
av instrumentet. Detta skulle medföra att en del brottsmisstankar som inte är 
av avgörande betydelse vid ett åtal ändå utreds och slutredovisas, vilket kan 
anses resursineffektivt.  

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 
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Detaljer kring hur data hanterats för samtliga volymhanteringsindikatorer 
har beskrivits i avsnittet Metod och tillvägagångssätt. I korthet utgörs 
underlagen av den information som inkommer till Brå från rättsväsendets 
olika ärendehanteringssystem. Eftersom rapporteringen från domstolarna 
ännu inte är integrerad i informationsutbytet för rättsväsendets digitalisering, 
saknas i dagsläget spårbar information om bifallna och lagakraftvunna 
brottsmisstankar i data från domstolarna. Brå har därför fått sammanföra 
data på mer osäkra grunder, vilket medför en rad felkällor och resulterar i 
underskattningar av utfallet. 

Eftersom förutsättningarna för rättsväsendet att utreda, lagföra och döma är 
olika för olika typer av brott, kan förändringar i brottssammansättningen 
innebära att även rättsväsendets förutsättningar förändras. För att säkerställa 
att eventuella förändringar i påföljdsprocenten inte enbart beror på 
förändringar i brottssammansättningen, presenteras indikatorn 
påföljdsprocent även standardiserad med avseende på brottssammansättning. 
Det standardiserade värdet visar en skattning av hur påföljdsprocenten skulle 
ha varit om brottssammansättningen hade varit konstant över tid.18 

En betydande andel av alla utredda brottsmisstankar genereras av ett fåtal 
mycket brottsaktiva personer. När rättsväsendet lyckas utdöma en 
straffrättslig påföljd för en sådan person, kan det därför vara framgångsrikt, 
såväl ur produktivitetssynpunkt som ur ett brottsförebyggande perspektiv. 
Ett stort antal brottsmisstankar kan då leda till en straffrättslig påföljd, trots 
att det endast rör sig om en enda person som blivit dömd. För att bilda sig en 
uppfattning om hur många brottsaktiva personer som ingår i den andel som 
indikatorn visar, kan det vara bra att värdera indikatorns resultat i relation 
till referensmåttet antal lagförda personer. 

Beroende på problemen med spårbarheten i data mellan de utredande, 
lagförande och dömande verksamheterna är Brås bedömning att 
datakvaliteten för denna indikator i nuläget inte är optimal. I och med 
driftsättningen av domstolarnas system för direktrapportering av 
brottmålsavgöranden (DiBa) skapas dock förutsättningar för att förbättra 
kvaliteten i indikatorn på sikt. Rapporteringen kommer bland annat omfatta 

                                                
18 Brå har på prov gjort det för denna indikator, men det kan eventuellt behöva göras för fler indikatorer. Ett 
argument för detta vore att standardiseringen kontrollerar för en av de största ’’felkällorna’’, samtidigt som det 
gör framställningen något mer komplicerad. Att belysa förändringar i brottssammansättningen är också viktigt 
för att kunna fördela resurser, varför ett referensmått över anmälda brott och dessas sammansättning i 
sådana fall behöver vara centralt.  
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information om bifallna brottsmisstankar med spårbarhet till utredda och 
åtalade brottsmisstankar tidigare i rättskedjan. 

När det gäller kvaliteten på själva indikatorn är en brist att vissa av de 
brottsmisstankar som utretts har lagts ned på grund av att utredaren har 
bedömt att det inte rört sig om någon brottslig handling. Detta innebär att 
den nämnare som indikatorn beräknas utifrån även inkluderar en del ej 
brottsliga handlingar, vilket gör att påföljdsprocenten underskattas något 
jämfört med om indikatorn varit baserad endast på brottsmisstankar 
gällande handlingar som konstaterats vara brottsliga. Ramtäckningen är 
således inte optimal. Ett framtida förslag till utveckling kan därför vara att 
exkludera de utredningar som läggs ner med motiveringen att gärningen som 
anmälts inte bedöms utgöra brott, i likhet med de brottsmisstankar som läggs 
ned med hänvisning till förundersökningsbegränsning.  

Brås bedömning är att kvaliteteten på denna indikator i förhållande till 
referensramen är mycket god. Förmågan att klara upp brott och utdela 
påföljd till den eller de personer som gjort sig skyldiga till brottet är en 
central aspekt av rättsväsendets kapacitet att hantera de volymer av brott och 
brottsmisstankar som inkommer till myndigheterna.  

Utfall 
I tabell 4 redovisas påföljdsprocenten totalt sett och standardiserad efter 
brottssammansättning. Utfallet visar att andelen utredda brottsmisstankar 
som fått en straffrättslig påföljd ökat över tid. 

Tabell 4. Andelen utredda brottsmisstankar som fått en straffrättslig påföljd, åren 2016---
2020.  

År 2016* 2017 2018 2019 2020 
Total andel 17,3 % 20,2 % 20,4 % 20,3 % 20,5 % 
Standardiserad andel  17,8 % 20,0 % 20,4 % 20,5 % 20,9 % 

* Det första året i tidsserien (2016) saknar ingående balans, vilket innebär att alla brottsmisstankar som fått 
en straffrättslig påföljd under 2016 men som registrerats före 2016 saknas. Detta är anledningen till att 
andelen är mindre än övriga år. 

Nedbrytningar  
På typ av påföljd, brottskategori, organisatorisk enhet (region) och 
förundersökningsledande myndighet. 

För att belysa den utredande delen respektive den utredande och lagförande 
delen sammantaget, föreslås påföljdsprocenten att kompletteras med två 
delmått: andel slutredovisade brottsmisstankar och andel lagförda 
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brottsmisstankar. I båda fallen används samma nämnare som i indikatorn 
påföljdsprocent, det vill säga alla utredda brottsmisstankar exklusive de 
förundersökningsbegränsade. Med slutredovisade brottsmisstankar avses 
brottsmisstankar som har utretts och där utredningsresultatet sammanställts i 
ett förundersökningsprotokoll och slutredovisats för beslut i åtalsfrågan. 
Med lagförda brottsmisstankar avses brottsmisstankar som fått något av 
följande beslut: åtal väckt, strafföreläggande utfärdat eller åtalsunderlåtelse 
meddelat. 

Indikator 2. Balansens storlek 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa de utredande och dömande myndigheternas 
förmåga att hantera rådande inflöde.  

Indikatorn avser att mäta: produktivitet.  

Önskad riktning: minskande.  

Definition 
Indikatorn definieras som en kvot mellan det antal skäliga brottsmisstankar 
som finns kvar inom respektive del av rättskedjan i slutet av det aktuella året 
(balansen) och samtliga skäliga brottsmisstankar som hanterats av de 
utredande, lagförande respektive dömande verksamheterna samma år, 
inklusive ingående balans.  

En brottsmisstanke finns kvar inom respektive del av rättskedjan fram till 
dess att handläggningen avslutas. För den utredande delen avslutas 
handläggningen genom något av besluten nedläggning eller slutredovisning. 
För den lagförande delen avslutas handläggningen genom något av besluten 
nedläggning eller beslut i åtalsfrågan. För den dömande delen avslutas 
handläggningen genom att en dom vinner lagakraft. För rättskedjan som 
helhet avslutas handläggningen genom att brottsmisstanken läggs ned, får ett 
beslut om att ej väcka åtal, får ett strafföreläggande godkänt, får en 
åtalsunderlåtelse meddelad eller får en lagakraftvunnen dom.  

Nämnaren definieras på följande sätt, för var och en av rättskedjans olika 
delar: 

• Utredningsverksamhet: För den utredande delen av verksamheten 
utgörs nämnaren av samtliga skäliga brottsmisstankar som registrerats 
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av rättsväsendet under det aktuella året samt de brottsmisstankar som 
registrerats tidigare år men där utredningen fortfarande pågick vid 
årets början. 

• Lagföringsverksamhet: För den lagförande delen utgörs nämnaren av 
de brottsmisstankar som slutredovisats under det aktuella året samt de 
brottsmisstankar som slutredovisats tidigare år och där 
brottsmisstanken fortfarande stod i status slutredovisad vid årets 
början. En slutredovisad brottsmisstanke kan dock få ett beslut om 
komplettering. I sådana fall går det att betrakta det antingen som att 
dessa brottsmisstankar är kvar i den lagförande delen eller som att de 
har återgått till den utredande delen. En fördel med det första 
förhållningssättet är att det minskar incitamentet hos åklagarna att 
besluta om komplettering vid komplicerade ärenden för att på så sätt 
undvika stora balanser. En annan fördel kan vara att det i viss mening 
speglar verkligheten bättre, eftersom åklagaren under kompletteringens 
gång ibland fortsätter att vara involverad för att säkerställa att 
nödvändiga kompletteringar görs för att beslut i åtalsfrågan ska vara 
möjligt att fatta. En fördel med det senare är att det minskar 
incitamentet i den utredande delen att minska balanserna genom att 
slutredovisa brottsmisstankar som egentligen skulle ha behövt 
ytterligare utredning. Brås bedömning är att det sistnämnda 
argumentet väger tyngst, så de brottsmisstankar som fått beslut om 
komplettering kommer att betraktas som att de återgått till den 
utredande delen fram till dess att en ny slutredovisning sker. 

• Dömande verksamhet: För den dömande delen utgörs nämnaren av de 
brottsmisstankar som under året fått beslut om att åtal ska väckas samt 
de brottsmisstankar som fått ett sådant beslut tidigare år men där 
någon dom ännu inte vunnit lagakraft vid årets början.  

• Rättskedjan sammantaget: För rättskedjan som helhet utgörs nämnaren 
av samtliga skäliga brottsmisstankar som registrerats av rättsväsendet 
under det aktuella året samt de brottsmisstankar som registrerats 
tidigare år men där antingen ett beslut om att väcka åtal inte hade 
följts av en lagakraftvunnen dom, eller där brottsmisstanken var 
slutredovisad och väntade på beslut i åtalsfrågan, alternativt där 
utredningen fortfarande pågick, vid årets början. Balansens storlek för 
rättskedjan som helhet ska överensstämma med summan av balanserna 
för den utredande, den lagförande och den dömande delen. 
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Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Precis som för övriga indikatorer inom målområdet volymhantering påverkas 
denna indikator av att rapporteringen från domstolarna ännu inte är 
integrerad i informationsutbytet för rättsväsendets digitalisering, och att det 
därmed saknas spårbar information om brottsmisstankar i data från 
domstolarna. Brå har därför fått sammanföra data på mer osäkra grunder, 
vilket medför en rad felkällor och resulterar i underskattningar av utfallet. 

Beroende på problemen med spårbarheten i data mellan de utredande, 
lagförande och dömande verksamheterna, är Brås bedömning att 
datakvaliteten för denna indikator i nuläget inte är optimal. I och med 
driftsättningen av domstolarnas system för direktrapportering av 
brottmålsavgöranden (DiBa) skapas även för denna indikator förutsättningar 
för att på sikt förbättra indikatorns kvalitet.  

För denna indikator föreslås ingen standardisering baserad på brottstyp. Det 
är ändå till viss del möjligt att bedöma huruvida eventuella förändringar över 
tid går att härleda till en förändrad brottssammansättning, genom att 
indikatorn föreslås redovisas uppdelat på brottstyp. 

Kvaliteten på denna indikator i förhållande till referensramen är enligt Brås 
bedömning god. Balansens storlek ger en adekvat bild av i vilken 
utsträckning rättsväsendet mäktar med att hantera inflödet av 
brottsmisstankar.  

Utfall 
I tabell 5 redovisas andelen brottsmisstankar i balans. Utfallet visar att 
knappt hälften av alla brottsmisstankar som hanterats under åren var 
oavslutade vid årens slut. Andelen var något lägre 2020, vilket sannolikt var 
en pandemieffekt. 

Tabell 5. Andel brottsmisstankar i balans, åren 2016---2020. 

År 2016* 2017 2018 2019 2020 
Total andel i balans 47,4 % 49,7 % 49,2 % 48,1 % 45,3 % 

* Det första året i tidsserien (2016) saknar ingående balans, vilket innebär att alla brottsmisstankar som utgör 
utgående balans 2016 men som registrerades före 2016 saknas. Detta är anledningen till att andelen är 
mindre än övriga år. 
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Nedbrytningar 
På brottskategori, organisatorisk enhet (region) samt 
förundersökningsledande myndighet. 

Indikator 3. Balansens ålder 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att mäta hur länge de rättsprocesser som inte har 
avslutats under året har pågått.  

Indikatorn avser att mäta: produktivitet. 

Önskad riktning: minskande. 

En reservation angående den önskade riktningen för denna indikator är att 
en låg medianålder för balansen skulle kunna stå i motsättning till det 
önskade utfallet på balansens storlek (indikator 2). Att prioritera de äldre, i 
många fall tidskrävande, brottsmisstankarna kan få till följd att ett större 
antal av de nyligen inkomna brottsmisstankarna blir liggande, med en ökning 
av balansens storlek som följd. Om de nyinkomna ärendena prioriteras 
kommer handläggningstiderna för majoriteten av brottsmisstankarna att 
minska, men åldern på balansen kommer att öka. Dessa två indikatorer är 
därmed i praktiken inte helt oberoende av varandra och belyser de 
prioriteringar som regeringen och myndigheterna gör. Olika prioriteringar 
kan behöva göras vid olika tidpunkter och med hänsyn till båda 
indikatorernas resultat. 

Definition 
Indikatorn definieras som det antal dagar som förflutit den 31 december det 
aktuella året, sedan de brottsmisstankar som utgjorde balans (se indikator 2, 
ovan) inkom till den del av rättskedjan som berörs. Indikatorn presenteras i 
form av median.  

Balanserna för respektive del samt för rättskedjan som helhet utgörs av de 
brottsmisstankar som identifierades som balans i beräkningen av indikator 2 
(balansens storlek). För den utredande delen utgörs tidpunkten då 
brottsmisstanken inkom av datumet för registrering av brottsmisstanken. För 
den lagförande delen utgörs tidpunkten då brottsmisstanken inkom av 
datumet för slutredovisning. Notera dock att det ibland kan finnas flera 
tidpunkter för slutredovisning, beroende på att utredningen för vissa 
brottsmisstankar behöver kompletteras efter slutredovisning. I enlighet med 
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bedömningen att kompletterade utredningar anses ha återgått till den 
utredande delen (se indikator 2) används datumet från den senaste 
slutredovisningen som startpunkt för beräkningen av balansens ålder i den 
lagförande delen. För den dömande delen utgörs starttidpunkten för 
balansens ålder av datumet för beslut att väcka åtal. För rättskedjan som 
helhet utgörs tidpunkten då brottsmisstanken inkom till rättsväsendet av 
datumet för registrering av brottsmisstanken. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Precis som för övriga indikatorer inom målområdet volymhantering påverkas 
denna indikator av att rapporteringen från domstolarna ännu inte är 
integrerad i informationsutbytet för rättsväsendets digitalisering, och att det 
därmed saknas spårbar information om brottsmisstankar i data från 
domstolarna. Brå har därför fått sammanföra data på mer osäkra grunder, 
vilket medför en rad felkällor och resulterar i underskattningar av utfallet. 

Beroende på problemen med spårbarheten i data mellan de utredande, 
lagförande och dömande verksamheterna, är Brås bedömning att 
datakvaliteten för denna indikator i nuläget inte är optimal. Även för denna 
indikator bedöms därför driftsättningen av domstolarnas system för 
direktrapportering av brottmålsavgöranden (DiBa) skapa förutsättningar för 
utveckling av kvaliteten.  

För denna indikator föreslås ingen standardisering baserad på brottstyp. Det 
är ändå till viss del möjligt att bedöma huruvida eventuella förändringar över 
tid går att härleda till en förändrad brottssammansättning, genom att 
indikatorn föreslås redovisas uppdelat på brottstyp. 

En möjlig vidareutveckling av denna indikator skulle kunna vara att 
komplettera den med ett tillhörande spridningsmått, förslagsvis kvartiler. 
Variationen i tidsåtgång mellan olika brottsmisstankar är mycket stor, och 
det föreslagna måttet median fångar inte denna stora variation. 

Indikatorns kvalitet i förhållande till referensramen bygger till stor del på att 
utfallet av indikatorn beaktas tillsammans med utfallet på indikator 2 
(Balansens storlek). Att enbart studera balansens ålder, utan att samtidigt ta 
balansens storlek i beaktande, ger ingen entydig bild av rättsväsendets 
förmåga att hantera inflödet av brottsmisstankar. Genom att studera 
utvecklingen av utfallen på indikator 2 och 3 sammantaget går det dock att 
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få en uppfattning av om balanserna företrädelsevis består av 
brottsmisstankar som nyligen inkommit till respektive del i rättskedjan eller 
om balanserna till stor del utgörs av brottsmisstankar som hanterats i 
rättskedjan under lång tid utan att kunna avslutas.  

Utfall 
I tabell 6 redovisas hur lång tid som gått från det att brottsmisstanken 
registrerades bland de brottsmisstankar som utgjorde balans vid årens slut. 
Balansens ålder var högst de två sista åren i tidsserien. 

Tabell 6. Ålder på balansen av brottsmisstankar i antal dagar, åren 2016---2020.  

År 2016* 2017 2018 2019 2020 
Mediantid 295 dagar 394 dagar 382 dagar 413 dagar 411 dagar 

* Det första året i tidsserien (2016) saknar ingående balans, vilket innebär att alla brottsmisstankar som utgör 
utgående balans 2016 men som registrerades före 2016 saknas. Detta är anledningen till att mediantiden är 
kortare än övriga år. 

Nedbrytningar 
På brottskategori och organisatorisk enhet (region). 

Indikator 4. Brottmålsprocessens tidsomfattning19 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att mäta skyndsamheten med vilken målsägare och 
gärningspersoner kan få skuldfrågan prövad och avslutad.  

Indikatorn avser att mäta: produktivitet.  

Önskad riktning: minskande. 

Definition 
Indikatorn definieras som tid (i dagar) från anmälan av det brott till vilket 
brottsmisstanken hör, fram till avkunnad dom i tingsrätt (alternativt i 
hovrätt). Indikatorn presenteras i form av median. 

Populationen utgörs av de brottsmisstankar som har fått en dom avkunnad i 
tingsrätt under aktuellt år. Tiden räknas i antal dagar från domen och bakåt, 

                                                
19 Detta skiljer sig från den genomströmningstid som Brå redovisar som en del av statistiken, som belyser 
handläggningen av brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen. Genomströmningstid beräknas baserat 
på alla brottsmisstankar som registrerats ett visst år, medan indikatorn brottmålsprocessens tidsomfattning 
beräknas baserat på alla brottsmisstankar som fått en dom avkunnad i tingsrätt under ett visst år. 
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till det datum då brottet ifråga anmäldes. Även tider för var och en av 
delarna (utredning, lagföring respektive dömande verksamhet) beräknas.  

Tiden för utredning räknas från datumet för registreringen av det brott som 
brottsmisstanken är kopplad till, fram till den senaste slutredovisningen. 
Tiden för lagföring räknas från datumet för den senaste slutredovisningen, 
fram till datumet för beslut om att väcka åtal. Tiden för dömande 
verksamhet räknas från datumet för beslut om att väcka åtal, fram till 
datumet för avkunnad dom i tingsrätt.  

I vissa fall överklagas domen från tingsrätten och prövas i hovrätten. Detta 
innebär att rättsprocessens tid förlängs ytterligare. För att få en jämförbar 
uppskattning av tidsåtgången för de brottsmisstankar som fått en dom, 
föreslås att avkunnad dom i tingsrätt används i första hand. För att 
indikatorn även ska ge information om rättsprocessens tid i de fall 
tingsrättens dom överklagas, föreslås även separata redovisningar för dessa 
brottsmisstankar, där dom i hovrätt används som slutpunkt i beräkningen av 
den totala tiden respektive tiden för dömande verksamhet. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Precis som för övriga indikatorer inom målområdet volymhantering påverkas 
denna indikator av att rapporteringen från domstolarna ännu inte är 
integrerad i informationsutbytet för rättsväsendets digitalisering, och att det 
därmed saknas spårbar information om brottsmisstankar i data från 
domstolarna. Brå har därför fått sammanföra data på mer osäkra grunder, 
vilket medför en rad felkällor och resulterar i underskattningar av utfallet. 

Beroende på problemen med spårbarheten i data mellan de utredande, 
lagförande och dömande verksamheterna, är Brås bedömning att 
datakvaliteten för denna indikator i nuläget inte är optimal, men har 
förutsättningar att förbättras i och med driftsättningen av DiBa.  

En annan möjlig vidareutveckling av kvaliteten i denna indikator skulle 
kunna vara att komplettera den med ett tillhörande spridningsmått, 
förslagsvis kvartiler. Variationen i tidsåtgång mellan olika brottsmisstankar 
är mycket stor, och det föreslagna måttet median fångar inte denna stora 
variation. 
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För denna indikator föreslås ingen standardisering baserad på brottstyp. Det 
är ändå till viss del möjligt att bedöma huruvida eventuella förändringar över 
tid går att härleda till en förändrad brottssammansättning genom att 
indikatorn föreslås redovisas uppdelat på brottstyp. 

Brås bedömning är att denna indikator håller god kvalitet i förhållande till 
referensramen. Den tid det tar från registrering av brott till förkunnad dom 
ger en bra fingervisning om rättsväsendets förmåga att hantera inflödet av 
brottsmisstankar och tillvarata målsägares och misstänktas rättigheter inom 
rimlig tid. 

Utfall 
I tabell 7 redovisas antalet dagar från att ett brott anmälts fram till dess att 
någon brottsmisstanke kopplad till brottet prövats i tingsrätt. Utfallet visar 
att tiden minskat över tid. 

Tabell 7. Brottmålsprocessens tidsomfattning i medianantal dagar, åren 2016---2020. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 
Mediantid 251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 

Nedbrytningar 
På brottskategori, organisatorisk enhet (region), förundersökningsledande 
myndighet samt ålder på misstänkta (15–17 år, 18–20 år, över 20 år). 

Regional samstämmighet 
Regional samstämmighet avser båda leden i visionen för rättsväsendet, det 
vill säga både rättssäkerhet och rättstrygghet. Såväl rättssäkerheten som 
rättstryggheten kan antas ha betydelse för i vilken utsträckning medborgare 
litar på rättskedjans myndigheter och att dess representanter agerar korrekt. 
Genom att mäta regional samstämmighet ryms också de rättsligt centrala 
principerna om enhetlighet, förutsebarhet och proportionalitet.  

I princip hade vilka beslut som helst som tas inom ramen för rättskedjans 
arbete kunnat användas för att undersöka variationen över landet. 
Vägledande för förslagen har dock varit att hitta indikatorer som mäter 
processkvalitet, och identifiera beslut som kan utgöra grund för ökad 
samverkan mellan myndigheterna. Beslut som medför en passning mellan 
myndigheter eller ger en information till tidigare led som kan förbättra 
kvaliteten i utredningarna har därför använts i så stor utsträckning som 
möjligt.  
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När det gäller kvaliteten på indikatorerna själva är en viktig aspekt att 
indikatorerna för målområdet regional samstämmighet är utformade som 
variansmått, det vill säga att det som mäts är spridningen i andel (beslut) 
över landet, i detta fall utifrån region. En stor spridning över landet kan 
antyda att lika fall inte behandlas lika. Det är visserligen inte rimligt att 
sträva efter att skillnaderna över landet ska vara noll, men en påtaglig 
spridning mellan olika delar av landet skulle kunna tyda på ett mindre väl 
fungerande samarbete mellan myndigheterna eller ett oklart rättsläge, liksom 
belysa om/hur väl rättskedjan har varierande kvalitet över landet. En brist i 
kvaliteten på indikatorerna kan därmed vara att det är svårt att på ett 
entydigt sätt bedöma hur stor regional variation som kan anses acceptabel 
och när den blir så pass stor att den bör betraktas som ett problem. Vad som 
är en rimlig spridning för dessa indikatorer går inte att säga på förhand, utan 
behöver diskuteras av regeringen och myndigheterna tillsammans.  

De indikatorer som föreslås inom detta strategiska målområde är 
kvalitetsindikatorer och är utformade som variansmått, det vill säga att det 
som mäts är spridningen i andel (beslut) över landet, i detta fall utifrån 
region. 

Indikator 5. Kompletterade utredningar20   

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa i vilken mån olika typer av 
förundersökningsrelaterade beslut görs på ett enhetligt sätt.  

Indikatorn avser att mäta: processkvalitet.  

Önskad riktning: minskande (skillnader mellan regionerna i andel 
kompletterade utredningar).  

Definition 
Indikatorn definieras som det antal beslut som åklagare fattat om att 
slutredovisade brottsmisstankar behöver kompletteras, satt i relation till 
samtliga brottsmisstankar som under året har slutredovisats. Indikatorn 
inkluderar även kompletteringar som gjorts under pågående 

                                                
20 Begreppet utredningar innefattar förundersökningar men även förenklad utredning (RB 23:22) och 
utredning enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). 
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huvudförhandling. Indikatorn redovisas i form av intervall (minimum/ 
maximum) per organisatorisk enhet (region). 

I de fall en och samma utredning behöver kompletteras flera gånger räknas 
samtliga dessa kompletteringar med, vid beräkningen av indikatorn. Skälet är 
att det innebär en extra resurskostnad varje gång en komplettering begärs.  

Beskrivning  
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Datakvaliteten för denna indikator är överlag tillfredsställande. En potentiell 
kvalitetsrisk som rör själva indikatorn skulle kunna vara att variationen över 
landet, snarare än på oenhetliga bedömningar, beror på att 
brottssammansättningen ser olika ut i olika delar av landet. För att förstå 
utfallet bör därför brottssammansättningen vara en del av analysen.  

En annan potentiell brist i kvaliteten rör användbarheten. Att indikatorerna 
är utformade som variansmått kan göra dem svåra att förstå för användarna, 
och riskerar att leda till felaktiga tolkningar. Eftersom syftet med 
indikatorerna är att mäta samstämmighet, är Brås bedömning trots det att 
variansmått är den typ av mått som bäst uppfyller detta syfte.  

Den brist i enkelhet som ett variansmått innebär skulle kunna lösas genom 
att komplettera mini/max-värdena med skillnaden i procentenheter mellan 
den region som har störst andel kompletterade utredningar och den region 
som har minst andel sådana kompletteringar. 

Indikatorn skulle eventuellt kunna leda till en negativ anpassning, om polisen 
lägger ner en omotiverat stor arbetsinsats i samband med utredningar där 
risken för kompletteringsbehov bedöms vara särskilt stor. Om denna extra 
arbetsinsats sker på andra utredningars bekostnad, skulle det kunna äventyra 
effektiviteten. Brå bedömer dock att de effektivitetskrav som polisen har att 
ta hänsyn till, talar emot detta. Mot detta talar även att indikatorn är 
konstruerad i form av ett spridningsmått, vilket innebär att det önskvärda 
utfallet är en liten variation i antalet kompletteringar över landet, snarare än 
ett minskande antal kompletteringar totalt sett. 

Utfall 
Indikatorn redovisar intervallet (minimum/maximum) mellan den region som 
har den högsta andelen och den region som har den lägsta andelen, för varje 
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år. Av tabellen kan man utläsa att spridningen mellan regionerna varierat 
med mellan 10 och 19 procentenheter mellan 2016 och 2020. 

Tabell 8. Intervall mellan regioner i andelen kompletterade av samtliga slutredovisade 
utredningar, åren 2016---2020.  

År 2016 2017 2018 2019 2020 
 Mini Max Mini Max Mini Max Mini Max Mini Max 
Andel 
kompletteringar  

16 % 26 % 21 % 33 % 26 %  44 % 26 % 45 % 28 % 42 % 

Nedbrytningar 
På brottskategori. 

Indikator 6. Ogillade brottsmisstankar i tingsrätt  

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken mån det råder en jämn kvalitet 
i de åtalspunkter som åklagare överlämnar till domstolarna, i och med 
stämningsansökan.  

Indikatorn avser att mäta: processkvalitet.  

Önskad riktning: minskande (skillnader mellan regionerna i andel ogillade 
brottsmisstankar). 

Definition 
Indikatorn definieras som antalet ogillade brottsmisstankar bland 
avkunnande och meddelade tingsrättsdomar under året, satt i relation till 
samtliga brottsmisstankar som under året fått en dom meddelad i tingsrätt. 
Indikatorn redovisas i form av intervall (minimum/ maximum) per 
organisatorisk enhet (region). 

En ogillad brottsmisstanke innebär att domstolen funnit att bevisningen inte 
varit tillräcklig för fällande dom, eller att den handling som åtalet gäller inte 
är brottslig. Detta meddelas genom en friande dom. Om en region avviker 
från övriga kan det vara en återspegling av att det råder en lägre grad av 
samsyn kring bevisvärdering eller de krav som ställs på 
stämningsansökningar.   

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 
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Som nämndes i avsnittet Volymhantering finns svårigheter med att koppla 
samman data från domstolarna till de utredande och lagförande delarna av 
verksamheten. Den största bristen utgörs av att det saknas spårbar 
information om brottsmisstankar i data från domstolarna. Denna brist gör 
att datakvaliteten inte är helt tillfredsställande när det gäller denna indikator. 
Det finns dock som redan nämnts goda förutsättningar för bättre kvalitet när 
data rapporteras direkt från DiBa. Datakvaliteten skulle också kunna 
förbättras om hanteringen genomgående kunde baseras på brottsmisstanke 
och inte på person. Detta föreslås att bli möjligt i nästa steg för utvecklingen 
inom samverkan för rättsväsendets digitalisering.  

När det gäller kvaliteten på hur väl indikatorn speglar regional 
samstämmighet gäller, liksom för indikator 5, att det finns en risk att 
variationen över landet i första hand förklaras av att 
brottssammansättningen ser olika ut i olika delar av landet. För att förstå 
utfallet bör därför brottssammansättningen vara en del av analysen. Eftersom 
det finns flera faktorer som kan leda till att eventuella skillnader i utfall 
uppstår mellan regionerna ställs också höga krav på en fortsatt analys för att 
förstå vilken myndighet som i störst grad bidrar till skillnaderna för att 
förbättringar ska kunna ske.  

Den brist i enkelhet som kan finnas för en indikator som presenteras som ett 
variansmått kan lösas med att komplettera mini/max-värdena med att ange 
avståndet i procentenheter mellan den region som har störst andel 
kompletterade utredningar och den region som har minst andel sådana 
kompletteringar. 

Utfall 
Tabell 9 visar intervallet (minimum/maximum) mellan den region som har 
den högsta andelen och den region som har den lägsta andelen för varje år. 
Av tabellen kan man utläsa att spridningen mellan regionerna varierat med 
mellan 1 och 6 procentenheter mellan 2016 och 2020. 

Tabell 9. Intervall mellan regioner i andelen ogillade brottsmisstankar, av samtliga 
brottsmisstankar som avkunnats i tingsrätt, åren 2016---2020.  

År 2016 2017 2018 2019 2020 
 Mini Max Mini Max Mini Max Mini Max Mini Max 
Andel ogillade 
brottsmisstankar  

5 % 8 % 6 % 7 % 5 %  8 % 6 % 12 % 6 % 11 % 
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Nedbrytningar  
På brottskategori samt förundersökningsledande myndighet. 

Indikator 7. Ändringsfrekvens i hovrätt 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken mån det råder en jämn kvalitet 
i de utredningar som blir föremål för överprövning i domstol.  

Det kan finnas olika anledningar till att en dom ändras i hovrätt. Skäl för 
ändringar kan exempelvis vara kvalitetsskillnader i stämningsansökningar, 
att nya uppgifter eller utredningar tillkommit efter tingsrättens prövning eller 
att högre instans gör en annan bedömning av utredningen, däribland 
avseende värderingen av bevismaterial. En utredning av hög kvalitet antas 
minska risken att tingsrätt och hovrätt kommer fram till olika utfall. 

Indikatorn avser att mäta: processkvalitet.  

Önskad riktning: minskande (skillnader mellan hovrättskretsar i andel med 
olika bedömning i skuldfrågan). 

Definition 
Indikatorn definieras som antalet brottsmisstankar för vilka domen i 
hovrätten innebär ett annat utfall i skuldfrågan än i tingsrätten, satt i relation 
till samtliga brottsmisstankar som prövats i hovrätt under året. Indikatorn 
redovisas i form av intervall (minimum/maximum) per hovrätt. 

Ett annat utfall i hovrätten jämfört med i tingsrätten innebär att hovrätten 
ändrar tingsrättens dom från fällande till friande, eller från friande till 
fällande. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Som nämndes i avsnittet Volymhantering finns det idag svårigheter med att 
koppla samman data från domstolarna till de utredande och lagförande 
delarna av verksamheten, samt mellan domstolsinstanserna. Den största 
bristen utgörs av att det saknas spårbar information om brottsmisstankar i 
data från domstolarna. Denna brist gör att datakvaliteten inte är helt 
tillfredsställande när det gäller denna indikator. I och med driftsättningen av 
DiBa kommer spårbarheten på brottsmisstankar att införas. Datakvaliteten 
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skulle förbättras om hanteringen genomgående kunde baseras på 
brottsmisstanke och inte på person. Detta föreslås att bli möjligt i nästa steg 
av utvecklingen inom samverkan för rättsväsendets digitalisering.  

När det gäller kvaliteten på indikatorn i förhållande till referensramen gäller, 
liksom för indikator 5 och 6, att det finns en risk att variationen över landet i 
första hand förklaras av att brottssammansättningen ser olika ut i olika delar 
av landet. Även för indikator 7 behöver därför brottsammansättningen 
analyseras för att förstå utfallet. Även för denna indikator behövs en fortsatt 
analys för att förstå vilken myndighet som i störst grad bidrar till 
skillnaderna för att förbättringar ska kunna ske.  

Den brist i enkelhet som kan finnas för en indikator som presenteras som ett 
variansmått kan lösas med att komplettera mini/max-värdena med att ange 
avståndet i procentenheter mellan den region som har störst andel 
kompletterade utredningar och den region som har minst andel sådana 
kompletteringar. 

Utfall 
Tabell 10 visar intervallet (minimum/maximum) mellan den region som har 
den högsta andelen och den region som har den lägsta andelen för varje år. 
Av tabellen kan man utläsa att spridningen mellan regionerna varierat med 
mellan 2 och 5 procentenheter mellan 2016 och 2020. 

Tabell 10. Intervall mellan regioner i andel ändringar av samtliga brottsmisstankar som 
prövats i hovrätt, åren 2016---2020.  

År 2016 2017 2018 2019 2020 
 Mini Max Mini Max Mini Max Mini Max Mini Max 
Andel ändringar i 
hovrätt  

7 % 12 % 11 % 13 % 11 %  16 % 11 % 16 % 11 % 16 % 

Nedbrytningar  
På brottskategori. 

Störningsåtgärder 
Störningsåtgärder är ett strategiskt målområde som tar sikte på åtgärder som 
vidtas inom ramen for utrednings- och lagföringsverksamheten, men som har 
en brottsreducerande verkan på kriminella verksamheter. Detta kan ske 
genom inkapacitering av individer i vissa typer av ärenden, förverkande av 
ekonomiska tillgångar och förhindrande av vissa brottsupplägg.  
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Myndigheterna har i sina styrdokument olika återrapporteringskrav som rör 
arbetet med att minska brottslighetens lönsamhet och redovisa det arbete 
som bedrivs mot organiserad brottslighet. Ekobrottsmyndigheten har också i 
sitt uppdrag att arbeta mot flera av de brottstyper som är särskilt berörda av 
dessa åtgärder. I dagsläget framstår det därför som i linje med regeringens 
intentioner att öka användningen av de instrument som de föreslagna 
indikatorerna omfattar.  

De indikatorer som föreslås inom detta målområde har en relativt liten 
täckningsgrad, jämfört med inom andra målområden. Detta är inte ett stort 
problem, men visar på behovet av kompletterande indikatorer. Brå har låtit 
förslagen spegla det som är prioriterat just nu. För detta målområde är det 
dock troligare än för flera andra att indikatorerna kan behövas ses över i den 
mån brottsligheten förändras och lagstiftningen utvecklas och ger nya 
möjligheter för rättskedjan att ha en brottsreducerande effekt. 

Indikator 8. Antal resurskrävande brottsutredningar och mål 

Syfte 
Syftet med indikatorn är följa upp i vilken mån rättsväsendet har förmåga att 
såväl utreda som pröva skuldfrågan i resurskrävande ärenden. 

Resurskrävande ärenden är principiellt viktiga att driva, bland annat för att 
arbete mot allvarliga och avancerade brott har ett signalvärde genom att visa 
att rättsväsendet inte väjer för krävande uppgifter. Utredningarna kan också i 
sig ha en brottsförsvårande eller förebyggande verkan. Brå har sedan tidigare 
konstaterat att det saknas bra mått på fenomenet och att tillförlitliga 
uppgifter över resursåtgång är svåra att hitta (Brå 2017). Det är dock viktigt 
att försöka fånga in dessa svårhanterliga och resurskrävande ärenden, även 
om de är få, i förhållande till det totala antalet brott som utreds. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Angående önskad riktning behöver påpekas att den bedöms som ökande, 
dels på grund av uttalade mål om att jobba mot grov och organiserad 
brottslighet, dels eftersom rättskedjan över tid fått generella 
resursförstärkningar. Därtill ökar också de omständigheter som bidrar till att 
ärenden blir resurskrävande, såsom teknikutveckling, it-inslag i brott och i 
bevisning, internationella inslag och organiserade brottsupplägg. Det finns 
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samtidigt en gräns för hur många resurskrävande ärenden som kan och bör 
utredas. Det krävs en avvägning mellan å ena sidan vinsterna för 
rättssamhällets funktion och legitimitet, och å andra sidan de resurser som 
läggs på denna verksamhet, för att bedöma om utvecklingen mot fler stora 
ärenden är att betrakta som positiv eller negativ på sikt. 

Definition 
En definition av resurskrävande ärenden och brottmål behöver omfatta flera 
olika aspekter. Dels kan ärenden bli resurskrävande av olika anledningar, 
varför det inte är möjligt att använda en endimensionell definition. Dels kan 
ärenden kräva olika mycket resurser i olika delar av rättskedjan. Detta gör 
det viktigt att konstruera en definition som även fångar upp ärenden i tidiga 
led, eftersom det minskar risken för att myndigheterna styrs mot att rikta 
sina resurser på ”lättare” ärenden som med större säkerhet leder till en 
fällande dom. 

Brå förslår därför en särskild typ av definition för denna indikator. 
Definitionen består i ett antal villkor (vanliga tecken på att ett ärende eller 
brottmål är resurskrävande i olika delar av rättskedjan), där det räcker att 
vissa av villkoren är uppfyllda för att en utredning eller ett brottmål ska 
klassificeras som särskilt resurskrävande. 

Brå föreslår följande villkor: 
a. fler än (x) brottsmisstankar 
b. fler än (x) målsägare 
c. minst (x) månaders häktningstid 
d. beslut om minst (x) hemliga tvångsmedel21  
e. minst (x) ansökan om internationell rättshjälp 
f. huvudförhandlingstid på minst (x) timmar 
g. utdömd strafftid på över (x) år. 

Brå föreslår att ärendet ska klassificeras som resurskrävande om åtminstone 
fyra av villkoren är uppfyllda.  

Ett alternativt sätt att närma sig de resurskrävande brotten skulle kunna vara 
att använda en brottskategorisering som till exempel 
volymhanteringsindikatorerna skulle kunna brytas ner på. Förslaget utesluter 
inte att så också kan ske. Fördelarna med den föreslagna indikatorn är dock 
att den definieras av parametrar som per definition vittnar om en högre 

                                                
21 Brå föreslår beslut av hemliga tvångsmedel enligt åtminstone HAK, HDA, HRA och HKÖ.  
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resursåtgång, snarare än brottstyper som ”typiskt sett” är resurskrävande. 
Ett mått baserat på brottstyper kommer till exempel inte fånga upp om 
karaktären på sådana brott som faller utanför kategoriseringen blir mer 
resurskrävande över tid. I den mån som det finns variationer mellan 
myndigheterna i hur resurskrävande en viss brottstyp är skulle detta inte 
heller fångas upp för de övergripande måtten, vilket medför att 
kedjeperspektivet försvagas. 

Beskrivning 
Önskad källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor).  

Använd källa: myndigheternas olika ärendehanteringssystem och 
årsredovisningar. 

Av de indikatorer som Brå föreslår i denna rapport är denna den som 
bedöms vara längst från en realisering. Utöver att indikatorn i dagsläget inte 
är möjlig att ta fram, har de exakta gränsvärdena för villkoren i definitionen 
inte heller kunnat fastslås. Vissa enskilda villkor har undersökts empiriskt. 
Resultaten indikerar till exempel att fyra månaders häktningstid, tolv 
timmars huvudförhandlingstid och en strafftid på över fyra år skulle kunna 
vara lämpliga gränsvärden.22 I brist på möjligheten att göra en övergripande 
bedömning av hur villkoren överlappar, är det dock inte möjligt eller 
meningsfullt att ge mer detaljerade förslag. Detta kommer att kunna utredas 
när spårbarheten av information ökar mellan rättskedjans myndigheter. Då 
blir det också möjligt att göra kvalitetsbedömningar av ingående data. 
Villkoren bör därefter justeras eller bytas ut, om data inte möter uppställda 
kvalitetskrav och för att definitionen ska omfatta ett rimligt antal ärenden. 

En möjlig felkälla som redan nu kan identifieras är hanteringen av ärenden 
som innefattar många brott och/eller brottsmisstankar. Personer som 
misstänkts för fler än 100 brott av samma typ registreras idag för endast ett 
brott och en brottsmisstanke (så kallade sammanhållna brott) enligt en 
temporär överenskommelse mellan rättskedjans myndigheter (RIF 2016). 
Implementeringen av indikatorn är inte möjlig förrän denna i huvudsak 
tekniska begränsning har åtgärdats eller tagits hänsyn till på annat sätt. Det 
är oklart i vilken utsträckning rutinen används, och det går därför inte att 
svara på hur den skulle påverka indikatorn. Det dock rimligt att tro att det 
                                                
22 Avseende häktningstid utgjorde denna mer än 4 månader i 2276 av 9918 (23 %) av de avslutande 
häktningarna år 2021 (källa: https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/hakte/). 
Se vidare nedan om övriga villkor. 

https://www.kriminalvarden.se/forskning-och-statistik/statistik-och-fakta/hakte/
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finns en överrepresentation av resurskrävande ärenden bland just 
sammanhållna ärenden.  

I brist på möjligheter att i dagsläget ta fram uppgifter för denna indikator, 
har Brå begärt in uppgifter från myndigheterna utifrån deras nuvarande 
myndighetsspecifika definitioner av resurskrävande ärenden, för att kunna ge 
en ungefärlig uppskattning av antalet men också motivera behovet av 
indikatorn i stort. I brist på spårbarhet samt på grund av att myndigheterna 
har olika räkneenheter, kan ingen analys göras av i vilken grad överlappning 
förekommer mellan de olika villkoren för dessa uppgifter heller.  

För Polismyndigheten redovisas antalet särskilt resurskrävande ärenden 
enligt den definition som tagits fram inom ramen för det 
myndighetsgemensamma prognosarbetet som bygger på brottstyp (Brå m.fl 
2022). Även för Åklagarmyndigheten redovisas motsvarande uppgifter. 
Åklagarmyndigheten använder även tidredovisning för att uppskatta antalet 
resurskrävande ärenden. På myndigheten genomförs en detaljerad 
tidsredovisning fyra veckor om året i en sammanhängande period om två 
veckor, vår och höst. Sedan görs en schablonskattning utifrån den 
brottskategorisering som tidsredovisningen vilar på.  

För Ekobrottsmyndigheten redovisas antalet avslutade särskilt krävande 
ärenden enligt en intern definition. För domstolarna redovisas antalet 
ärenden med över tolv timmars huvudförhandlingstid (källa: särskilt 
statistikuttag från Domstolsverket) och för Kriminalvården antalet påbörjade 
fängelseverkställigheter med en strafftid på över fyra år (källa: Brås officiella 
statistik över kriminalvård). Hos Kriminalvården är resursåtgång tätt 
förknippad med straffmassa, det vill säga antalet personer som får 
fängelsestraff och fängelsestraffens längd. Straffmassan är i sin tur nära 
kopplad till brottstyp, eftersom straffsatserna ser olika ut för olika brott. 
Något som också kan medföra extra resursbehov är de säkerhetshänsyn som 
behöver tas för personer som till exempel ingår i kriminella nätverk och/eller 
begår avancerad brottslighet.  

Utfall 
Tabell 11 visar ett mått på resurskrävande ärenden från respektive 
myndighet. 

  



 

75 

Tabell 11. Antalet resurskrävande ’’ärenden’’ enligt respektive myndighets egen definition, 
åren 2016---2020. 

År 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Polismyndigheten (antalet 
inkomna särskilt 
resurskrävande ärenden) 

26 211  27 918 28 238 30 279 33 328 32 183* 

Åklagarmyndigheten (antalet 
inkomna brottsmisstankar för 
särskilt resurskrävande 
ärenden) 

25 646 28 492 30 098 31 022 34 668 32 703 

Ekobrottsmyndigheten 
(avslutade särskilt krävande 
ärenden) 

171 178 239 267 220 359 

Domstolsverket (antal mål 
med över tolv timmars 
förhandlingstid) 

838 801 794 948 1 008 1 052 

Kriminalvården (antalet 
påbörjade 
fängelseverkställigheter med 
en strafftid på över fyra år, 
inklusive livstid) 

318 323 371 445 509 604 

* Avser preliminära uppgifter som publicerats i Brå m.fl. 2022. 

Nedbrytningar 
På brottskategori. 

Indikator 9. Förverkande av brottsutbyte23 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken mån rättskedjan förmår att 
frånta gärningspersoner de vinster de gör av brott. Att minska incitamenten 

                                                
23 En reservation är att de förslag som lämnas här kan behöva ses över i ljuset av de förändringar som görs 
till följd av innehållet i SOU 2021/100 Ny förverkandelagstiftning. Utredningen föreslår att det ska införas en 
ny förverkandeform --- självständigt förverkande av brottsvinster --- som ska innebära att egendom kan 
förverkas oberoende av om det kan påvisas en koppling till ett visst konkret brott, så länge det kan visas att 
egendomen härrör från brottslig verksamhet. Det innebär en utvidgning av dagens utvidgade förverkanden. I 
SOU:n föreslås även att brottsvinster används som begrepp istället för utbyte av brott. 
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att begå och återfalla i vinstdrivande brottslighet är ett viktigt verktyg för 
rättsväsendet som helhet. 

Förverkande innebär ett avhändande av egendom vunnen genom eller 
använd för brottslig verksamhet. Det finns olika typer av förverkanden. Den 
föreslagna indikatorn avser utbytesförverkande, det vill säga förverkande av 
brottsvinster (36 kap. 1 § BrB). Eftersom utbytesförverkande i olika former 
hanteras av polis (beslag), åklagare (yrkanden) och domstol (beslut) är 
förhoppningen att indikatorn kan skapa incitament för hela rättskedjan att 
arbeta med återtagande av brottsvinster. Inte sällan sker arbetet dessutom 
med hjälp av, eller till följd av, information från andra myndigheter, såsom 
Skatteverket, Kronofogden och Tullverket. Indikatorn kan därför bidra till 
ett större utbyte mellan brottsbekämpande myndigheter i ett större 
perspektiv. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition 
Antalet bifallna yrkanden om utbytesförverkande årligen.24 

Beskrivning 
Önskad källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor).  

Använd källa: Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem (Cåbra) och 
Ekobrottsmyndighetens årsredovisningar. 

I dagsläget har domstolarna ingen strukturerad information om bifallna 
yrkanden. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten har strukturerad 
statistik över yrkanden, men inte utfall. Brå gör dock bedömningen att det är 
det slutliga resultatet, det vill säga hur många som faktiskt får sina 
brottsvinster förverkade, som är av störst intresse i ett 
uppföljningsperspektiv. Dels är det bättre överensstämmande med syftet, dels 
ger det incitament för myndigheterna att förbättra verksamheten genom att 
lära sig av utfallen.  

                                                
24 Förslaget på bifallna yrkanden som indikator istället för belopp har skett mot bakgrund av att beloppen i 
större utsträckning är föremål för slumpvisa variationer. För den som får sina tillgångar förverkade innebär 
också beslutet att ’’börja om på noll’’ oavsett hur mycket pengar det handlade om i det enskilda fallet. Brå vill 
dock ändå fram att även beloppen kan vara intressanta att följa och använda som referensmått. 
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Indikatorn är därmed inte möjlig att ta fram enligt den önskade definitionen. 
Det som istället presenteras nedan är statistik, från Åklagarmyndighetens 
ärendehanteringssystem, över antalet yrkanden om utbytesförverkande, och 
motsvarande uppgifter från Ekobrottsmyndigheten, som publiceras i 
myndighetens årsredovisningar. De uppgifter som redovisas är således av god 
kvalitet. De bedöms dock utgöra en överskattning i förhållande till det som 
indikatorn är tänkt att visa. I Ekobrottsmyndighetens årsredovisning framgår 
även hur många yrkanden som bifallits (uppgifterna sammanställs manuellt 
från varje kammare i uppföljningssyfte). Dessa tyder på att det – i alla fall i 
de mål som Ekobrottsmyndigheten utreder – är stora skillnader mellan 
yrkanden och bifall (33 yrkanden mot 26 bifall år 2021, och 65 yrkanden 
mot 12 bifall år 2020), varför utfallet enligt den föreslagna definitionen bör 
vara betydligt lägre än vad som framgår av tabellen nedan.  

I och med driftsättningen av DiBa kommer det att finnas möjligheter att 
utveckla denna indikator i enlighet med definitionen. I DiBa kommer 
uppgifter om särskild rättsverkan av brott, där förverkande ingår, att 
rapporteras som basinformation. Denna möjlighet att ta fram indikatorn bör 
dock ses som temporär i ett längre perspektiv. 

Inom arbetet för rättsväsendets digitalisering finns en utvecklingsinsats 
avseende beslag, vars resultat kommer att innebära ytterligare möjligheter att 
följa upp förverkande. En förstudie har hittills genomförts (RIF 2021, 
Åklagarmyndigheten 2022) som visar på stora effektivitetsvinster och en mer 
rättssäker hantering av beslag i rättskedjan (där förverkande ingår). 
Vidareutvecklingen har fått stå tillbaka i planen för 2023 på grund av andra 
åtaganden inom digitaliseringsarbetet hos myndigheterna, men utvecklingen 
är högt prioriterad i det framtida arbetet. En mer permanent lösning för att 
ta fram en indikator över förverkande är därför realiserbar på lite längre sikt.  

Indikatorns täckyta i relation till målområdet är ganska snäv, men utgör ett 
centralt verktyg för att förhindra fortsatt brottslighet genom att ”gå på 
pengarna” och ta bort lönsamheten (både för den individ vars tillgångar 
förverkas, och dessutom i vid bemärkelse för att brottslighet inte ska framstå 
som lukrativt). Myndigheterna har själva identifierat att de skulle kunna 
använda detta verktyg i större utsträckning.25 

                                                
25 Detta framstår som en rimlig bedömning, inte minst i relation till arbetssättet i andra länder, där arbetet är 
mer utvecklat. Exempelvis finns det i Irland en utsedd myndighet som arbetar med att konfiskera pengar och 
tillgångar (Brå 2014). 
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Utfall 
Tabell 12 visar att antalet yrkanden om utbytesförverkande ökat under de år 
som studeras. 

Tabell 12. Antalet yrkanden om utbytesförverkande hos Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten åren 2016---2021.  

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antal yrkanden om 
utbytesförverkande 

1 227 1 016 1 217 1 412 1 454 1 600 

varav Ekobrottsmyndigheten 
(bifall inom parantes) 

25 45 20 10 65 (12) 33 (26) 

Nedbrytningar 
På organisatorisk enhet (region) och förundersökningsledande myndighet. 

Indikator 10. Företagsbot 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken mån rättskedjan verkar för att 
förhindra att företag används för att begå brott. Brå föreslår därför att 
regeringen följer upp rättsväsendets användning av företagsbot (enligt 
36 kap. 7 § BrB). Företagsbot är en särskild rättsverkan av brott som gör att 
företag kan dömas till böter. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition  
Antalet utdömda företagsböter årligen (lagakraftvunna domar i tingsrätt eller 
överrätt).  

Beskrivning 
Önskad källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor).  

Använd källa: Polisens informationssystem (NYRI). 

Det utfall som presenteras nedan är det faktiska och bedöms hålla god 
kvalitet, men uppgifterna är i dagsläget inte möjliga att ta fram på det sätt 
som Brå föreslår.  
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Det som presenteras nedan är statistik över företagsböter som finns i 
Polismyndighetens informationssystem. Idag registreras sådana beslut i 
domstolarnas verksamhetssystem när beslut fattas i tingsrätt och 
informationen skickas därefter maskinellt till Polismyndigheten. 
Överrättsdomar registreras manuellt hos polisen, som tar emot information 
om besluten via post eller epost.  

I och med driftsättningen av DiBa kommer det att finnas möjligheter att 
utveckla denna indikator i enlighet med definitionen, eftersom 
basinformation om särskild rättsverkan av brott ingår. Ett undantag gäller 
dock eventuella mål i Högsta domstolen, som inte inkluderas. 

Avseende kvaliteten på indikatorn i relation till referensramen är även denna 
indikators täckyta snäv i relation till målområdet störningsåtgärder i dess 
helhet. Företagsbot utgör dock ett viktigt instrument för rättskedjans 
möjligheter att möjliggöra att förhindra lönsamheten när brott begås i 
näringsverksamheter utan att en enskild gärningsman kan identifieras.  

Företagsbot kan komma i fråga även för relativt lindriga överträdelser och då 
utfärdas av åklagare i form av ett strafföreläggande. Indikatorn föreslås utgå 
ifrån domar för att exkludera de lindrigaste fallen, men det går inte att 
utesluta att indikatorn oavsiktligt fångar in en del mindre allvarliga brott.  

Utfall 
Tabell 13 visar antalet utfärdade företagsböter för åren 2019–2021. Antalet 
har varierat relativt kraftigt mellan de studerade åren. 

Tabell 13. Antalet utfärdade företagsböter åren 2019---2021.   

År 2019 2020 2021 

Antal 351 192 286 

* Polisens informationssystem NYRI gallras efter tre år, vilket medför att endast åren 2019---2021 redovisas i 
tabellen. 

Nedbrytningar  
På organisatorisk enhet (region) och förundersökningsledande myndighet. 
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Indikator 11. Näringsförbud 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa i vad mån rättskedjan utreder och lagför 
personer som begått brott med avancerade upplägg och där företag används 
som brottsverktyg.  

Näringsförbud är en särskild rättsverkan av brott som innebär att den som 
bedriver näringsverksamhet och grovt åsidosätter sina skyldigheter i 
verksamheten kan förbjudas att driva, leda eller sitta i ledningen för en 
näringsverksamhet.26 Indikatorn bedöms minska incitament till att använda 
brottsupplägg som involverar företag, utöver att det på individnivå är ett sätt 
att minska (eller omöjliggöra) återfall. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition 
Antalet utdömda näringsförbud årligen (lagakraftvunna domar i tingsrätt 
eller överrätt).  

Beskrivning 

Önskad källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor).  

Använd källa: Bolagsverkets Näringsförbudsregister. 

I dagsläget sammanställer domstolarna inte uppgifter över näringsförbud 
själva, utan skickar domar rörande näringsförbud till Bolagsverket, som 
skriver ut dem och för in de aktuella personerna i näringsförbudsregistret. 
Uppgifterna i registret bedöms hålla mycket god kvalitet, men de 
överensstämmer inte helt med den föreslagna definitionen, eftersom 
Bolagsverket redovisar antalet inledda näringsförbud, vilket inte helt 
motsvarar antalet personer. Det är oklart om uppgifterna i bolagsregistret 
utgör en över- eller underskattning i relation till antalet personer, eftersom 
det finns felkällor som kan leda till bådadera. Till exempel inkluderas 
tillfälliga, intermistiska näringsförbud samtidigt som alla beslut avseende ett 
år inte nödvändigtvis hinner rapporteras innan statistiken tas fram varje år. 

                                                
26 Ett näringsförbud kan vara giltigt i två eller tio år. 
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I och med driftsättningen av DiBa kommer det att finnas möjligheter att 
utveckla denna indikator i enlighet med definitionen, eftersom 
basinformation om särskild rättsverkan av brott ingår. Ett undantag gäller 
dock eventuella mål i Högsta domstolen, som inte inkluderas. 

Avseende kvaliteten på indikatorn i relation till referensramen är även denna 
indikators täckyta snäv i relation till målområdet störningsåtgärder i dess 
helhet. Den bedöms dock vara en högst relevant indikator för att fånga in 
användningen av möjligheten att förhindra (vissa typer av) fortsatt 
brottslighet. 

Utfall 
Tabell 14 visar antalet inledda näringsförbud åren 2016–2021.  

Tabell 14. Antalet inledda näringsförbud enligt Näringsförbudsregistret, åren 2016---2020. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antalet inledda näringsförbud 164 175 164 165 143 201 

Källa: Bolagsverket. 

Nedbrytningar  
På organisatorisk enhet (region) och förundersökningsledande myndighet.  

Målsägare i rättsprocessen 
Rättskedjans verksamhet är till stor del utformad för att knyta en 
gärningsperson till ett brott, i form av en brottsmisstanke, och därefter pröva 
denna rättsligt i domstol. Utifrån ett rättskedjeperspektiv kan utsattheten för 
brott kopplas till värdet om rättstrygghet, vilket beskriver brottsutsattas rätt 
att få sin sak utredd och eventuellt få gärningspersonen fälld. Startpunkten 
för att hantera utsatthet för brott är därmed att en anmälan om brott 
upprättats och en målsägare registrerats. Varken rättsväsendets arbete eller 
deras ärendehanteringssystem är dock i första hand utformade för att beakta 
målsägarperspektivet. Ett större fokus på målsägaren skulle kunna innebära 
flera fördelar, till exempel underlättas diskussionen om prioriteringar av 
olika brottstyper utifrån om det finns en fysisk eller juridisk person som 
drabbats av brottet eller inte. Under arbetet med rapporten har det också 
framkommit att möjligheterna att beskriva rättskedjeperspektivet från 
målsägarsynpunkt är ett efterfrågat kunskapsunderlag. Konkret kan det 
innebära att kunna ge målsägare bättre information om vilka förväntningar 
de kan och bör ha utifrån hur vanligt det är att ärenden prövas i rätten och 
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hur lång tid en utredning i allmänhet tar. Ett sådant underlag kan också tjäna 
syftet att tydligare belysa det arbete som bidrar till visionen om rättstrygghet. 

En korrekt registrering av målsägare underlättar också för myndigheterna i 
deras praktiska arbete, avseende deras skyldighet att följa regelverket om 
information till målsägare, däribland information om brottsofferstöd och 
brottsprocessen. Det kan eventuellt också ha betydelse för hanteringen av 
skadestånd. Ytterligare ett skäl till att utveckla partsinformationen avseende 
målsägare är att den behövs för att uppfylla de krav som finns i Europarådets 
konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av 
våld i hemmet (den så kallade Istanbulkonventionen). Enligt denna ska 
registeruppgifter om målsägare avseende mäns våld mot kvinnor kunna tas 
fram.  

Målsägarnas intressen tas visserligen tillvara om måluppfyllelsen inom övriga 
strategiska målområden är god. Indikatorerna inom övriga målområden har 
dock inget direkt målsägarfokus och, som beskrivits tidigare i rapporten, 
finns inte ett självklart förhållande mellan antalet misstankar och antalet 
målsägare. Brå bedömer därför att det även finns behov av att föreslå tre 
indikatorer som belyser målsägare i olika delar av rättskedjan. 

Inom detta målområde ingår, utöver det antal målsägare som får sin sak 
utredd i form av en förundersökning och den andel av dessa som får 
skuldfrågan prövad i tingsrätt, även en indikator som mäter personers 
erfarenheter av kontakter med polis, åklagare och domstol med anledning av 
brott de uppger att de utsatts för. Den sistnämnda indikatorn avser alltså 
personer som uppger att de anmält brott som de själva utsatts för och som 
även medverkat i rättegång med anledning detta. 

Innan förslagen på indikatorer presenteras bör det lyftas fram att Brå har valt 
att använda målsägarbegreppet för de personer som utsatts för brott som 
kommit till rättsväsendets kännedom genom en anmälan. Ursprungligen 
användes termen för personer som utsatts för brott och som får en rättslig 
prövning i domstol. Brås användning innefattar dock samtliga fysiska och 
juridiska personer som registreras som målsägare redan vid anmälnings- och 
utredningsskedet, oavsett om ärendet senare leder till rättslig prövning i 
domstol. Skälen till att Brå ändå använder begreppet målsägare är att det 
redan används av polisen vid anmälningsupptagning (målsägare anges i ett av 
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anmälningsfälten). Brå har också använt termen i den målsägarstatistik som 
myndigheten tar fram och som baseras på uppgifter vid anmälan.27 

Indikator 12. Målsägare i inledda förundersökningar 

Syfte  
Syftet med indikatorn är att följa upp rättskedjans förmåga att tillvarata 
brottsutsattas rättigheter genom att utreda brott som kommer till 
rättskedjans kännedom.  

Indikatorn är också ett indirekt mått på hur många brott med en målsägare 
som kommer till rättsväsendets kännedom. Frågeundersökningar visar att 
utsattheten för brott är betydligt mer omfattande än vad som avspeglas i de 
brott som anmäls och därmed kommer till rättsväsendets kännedom. 
Indikatorn speglar därför ytterligare en dimension som följer av rättstrygghet 
och förtroende, nämligen att brottsutsatta anmäler brott som de utsätts för. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet.  

Önskad riktning: ökande.  

Definition 
Antal personer per 100 000 i befolkningen som ingår som målsägare i 
inledda förundersökningar. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Indikatorn redovisar antalet målsägare som registrerats vid anmälda brott 
där det har inletts en förundersökning på brottet. Detta antal sätts sedan i 
relation till antal per 100 000 personer i befolkningen.  

Indikatorn är i dagsläget inte möjlig att ta fram enligt den definition som 
föreslås. Indikatorn baseras på data som används i Brås målsägarstatistik, 
som visar antalet målsägare som blivit registrerade vid brottsanmälan. I 
dagsläget är statistiken begränsad till fysiska personer som har registrerats 

                                                
27 Det vidare begreppet utsatta för brott bedöms mindre lämpligt, eftersom det ofta används för att beskriva 
utsatthet för brott i stort, oavsett om brottet anmälts eller ej. Dessutom bedöms inte alla formella målsägare 
vara utsatta för just brott, eftersom anmälningar kan läggas ner med motiveringen att en händelse som 
anmälts faktiskt inte utgör brott. 
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för ett urval av brott mot person (till exempel misshandel, olaga hot, våldtäkt 
och personrån)28. Data finns för 2014–2020.  

Målsägarstatistiken har utvecklats efter en omfattande granskning av 
kvaliteten på data rörande målsägare. Resultatet av granskningarna visade 
att kvaliteten på data inte var optimal (Brå 2021a). Flera brister i data har 
därför behövt hanteras för att säkerställa kvaliteten i statistiken, i form av 
bearbetningar och rättningar. Detta innebär att en hel del mätfel har 
åtgärdats, men granskningarna visade att vissa mätfel trots det fortfararande 
kvarstår. Dessutom bedömdes vissa avgränsningar vara nödvändiga för att 
uppnå tillräcklig kvalitet i statistiken, främst att avgränsa statistiken till de 
brottstyper där målsägarstatistik har störst relevans – nämligen brott som 
skett genom kontakt mellan personer och där målsägaren är en fysisk person. 
Det är endast vid sådana brott som det var möjligt att fastställa att brottet 
rimligen rör en fysisk målsägare.  

Vid andra typer av brott, exempelvis vissa stöldbrott och bedrägerier, där 
både fysiska och juridiska målsägare är vanliga, var det betydligt svårare att 
säkerställa kvaliteten på målsägaruppgifterna, och dessa brottstyper ingår 
därför, med något undantag, inte i datamaterialet. Avgränsningen innebär att 
det som här redovisas för indikatorerna 12 och 13 inom målområdet 
målsägare i rättsprocessen endast omfattar en delmängd av alla brottstyper 
som anmäls till rättsväsendet. Ramtäckningen är därmed inte fullständig, 
vilket innebär att det inte möjligt att bryta ned resultaten på brottskategori.  

Gemensamt för de utvalda brottstyperna är att de utgör gärningar som riktas 
mot en person och överlag är integritetskränkande till sin karaktär. Data 
skiljer sig också från exempelvis de data som används för att ta fram 
indikatorerna som rör volymhantering, genom att samtliga brott med 
målsägare inom någon av de utvalda brottstyperna ingår i underlaget, oavsett 
om det finns någon skälig brottsmisstanke kopplad till brottet.  

Som nämnts ovan omfattar indikatorn på grund av kvalitetsbrister endast ett 
begränsat antal brottstyper och endast fysiska målsägare (inte juridiska 
personer). Eftersom detta delvis berodde på bristande kvalitet i data med 
avseende på om det rörde sig om en fysisk eller en juridisk målsägare, vill Brå 
peka på behovet av att förbättra kvaliteten i den så kallade 

                                                
28 Se https://bra.se/statistik/brottmalsprocessen/malsagare-vid-brottsanmalan.html för information om vilka 
brottstyper som ingår. 
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aktörsinformationen för att indikatorn ska kunna redovisas mer heltäckande 
framöver.  

En ytterligare brist i data är att informationen om målsägare enbart är 
kopplad till de brott som målsägaren hör. I många fall där det har inletts 
förundersökning på något av dessa brott, är förundersökningen inledd på 
någon brottsmisstanke som är kopplad till brottet, och inte på själva brottet. 
Det innebär att informationen om huruvida det har inletts förundersökning 
på något av de brott som målsägaren är registrerad på även behöver 
inkludera uppgifter om alla brottsmisstankar som är kopplade till dessa 
brott.  

När det gäller kvaliteten på själva indikatorn är en brist att den omfattar alla 
registrerade målsägare vid anmälan, oavsett om det senare i utredningen 
konstateras att ett brott verkligen begåtts. Denna problematik innebär att det 
finns risk för att antalet målsägare kan överskattas något, eftersom det kan 
förekomma individer i underlaget som anmält att de har utsatts för brott, 
men där rättsväsendet inte kunnat konstatera att det faktiskt rör sig om brott 
i juridisk mening (jämför indikatorn påföljdsprocenten som i stället 
underskattas till följd av detta faktum). Även detta innebär att 
ramtäckningen inte är optimal. Ett framtida utvecklingsförslag kan därför 
vara att exkludera de utredningar som läggs ner med motiveringen att 
gärningen som anmälts inte bedöms utgöra brott.  

När det gäller indikatorns kvalitet i relation till det som avses att följas upp 
behöver det observeras att Ekobrottsmyndigheten i mycket begränsad 
utsträckning bidrar till denna indikator då Ekobrottsmyndigheten relativt 
sällan har en målsägare i sina mål. 

Antalet anmälda brott med en målsägare utgör ett relevant referensmått för 
att förstå utfallet av indikatorn. Bedömningen att den önskade riktningen på 
indikator 12 är ökande gäller under förutsättning att det totala antalet 
registrerade målsägare är någorlunda oförändrat. Om det totala antalet 
registrerade målsägare ökar, kan en ökning av indikator 12 främst vara en 
effekt att detta, och inte av att en större andel målsägare får sina brott 
utredda. Ett sådant resultat kan då inte självklart anses som önskvärt, 
eftersom det går emot den övergripande visionen med kriminalpolitiken om 
en minskad brottslighet. 
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Indikatorns relevans i förhållande till ramverket kan också ifrågasättas, då en 
förändring över tid i indikatorn inte med nödvändighet behöver hänga ihop 
med förändrad rättstrygghet i stort. Ett ökat antal målsägare i inledda 
förundersökningar kan vara en effekt av ökad förekomst av brott eller ökad 
anmälningsbenägenhet, och behöver därför inte tolkas som en ökad 
rättstrygghet. Dock säger indikatorn något om rättskedjans kapacitet att 
utreda brott med en angiven målsägare, och den har därför beröringspunkter 
med volymhanteringsindikatorerna. 

Utfall 
I tabell 15 redovisas antalet målsägare per 100 000 i befolkningen som under 
åren varit registrerad som målsägare på ett brott som varit föremål för 
förundersökning. Antalet minskade under perioden 2016–2020.  

Tabell 15. Antalet målsägare där förundersökning inletts per 100 000 i befolkningen, åren 
2016---2020. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal per 100 000 i befolkningen 1 492 1 486 1 445 1 403 1 382 

Nedbrytningar  
På kön och ålder. 

Indikator 13. Målsägare med sak prövad i domstol 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp andelen målsägare i inledda 
förundersökningar som fått skuldfrågan prövad i tingsrätt. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet.  

Önskad riktning: ökande.  

Definition 
Indikatorn består av kvoten mellan en täljare och nämnare. Täljaren utgörs 
av samtliga brottsmisstankar som lett till en prövning av skuldfrågan i 
tingsrätt och där det finns en målsägare kopplad till det aktuella brottet. 
Nämnaren består av samtliga brottsmisstankar för vilka en förundersökning 
inletts under året eller pågick vid ingången av året och där det finns en 
målsägare kopplad till det aktuella brottet. Procent. 
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Sak prövad i domstol innebär i detta fall att någon brottsmisstanke som är 
kopplad till något av de brott där målsägaren finns registrerad har lett till 
åtal och prövats i tingsrätt.  

Så som indikatorn definieras ingår inte målsägare som har fått skuldfrågan 
avgjord på andra sätt än i domstol, det vill säga genom ett strafföreläggande 
eller en åtalsunderlåtelse. I nuläget är det dock ovanligt att brott mot person 
(som har fysiska målsägare) lagförs genom att utfärda strafföreläggande eller 
meddela åtalsunderlåtelse, vilket gör att detta får liten inverkan på 
indikatorns resultat. I händelse av att lagföringspraxis förändras i detta 
avseende kan det dock bli nödvändigt att se över definitionen av indikatorn.  

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Indikatorn bygger på målsägarstatistiken och är därför behäftad med samma 
kvalitetsbrister som föregående indikator (se indikator 12).  

Eftersom den information som polisen registrerar om målsägaren inte kan 
spåras framåt i rättskedjan har Brå i två led fått använda andra data och 
koppla samman uppgifter för att kunna presentera ett utfall. I det första har 
uppgifterna från målsägarstatistiken kopplats till huruvida det har inletts 
förundersökning på något av de brott där målsägaren är registrerad, eller 
någon brottsmisstanke som är kopplad till något av de brotten. I det andra 
ledet har för denna indikator även uppgifter kopplats till huruvida någon 
brottsmisstanke, som är kopplad till något av de brott där målsägaren är 
registrerad, prövats i domstol. Precis som för indikatorerna inom målområde 
volymhantering går denna koppling inte att göra på ett optimalt sätt eftersom 
domstolarnas rapportering ännu inte är integrerad i informationsutbytet för 
rättsväsendets digitalisering, och det därmed saknas spårbar information om 
brottsmisstankar i data från domstolarna. Ovanstående hantering medför en 
rad felkällor och resulterar i underskattningar av utfallet.  

Det kan nämnas att både Åklagarmyndigheten och domstolarna har 
möjlighet att registrera målsägaruppgifter, men att detta inte görs 
konsekvent, varför polisens uppgifter används för indikatorn. Inom ramen 
för det fortsatta arbetet med DiBa ska Domstolsverket under 2022 ta fram en 
åtgärdsplan för att möjliggöra framtida rapportering av strukturerade 
uppgifter om målsägare i brottmålsavgörandena till Brå. Därutöver vore det 
önskvärt om uppgifter om målsägare blev spårbara genom rättskedjan. I 
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dagsläget registreras informationen om målsägare vid anmälan av brottet, 
men den skickas inte vidare på samma sätt som exempelvis enheterna brott 
och brottsmisstankar. 

När det gäller indikatorns kvalitet i relation till det som avses att följas upp 
behöver det observeras att Ekobrottsmyndigheten i mycket begränsad 
utsträckning bidrar även till denna indikator då Ekobrottsmyndigheten 
relativt sällan har en målsägare i sina mål. 

Utfall 
I tabell 16 redovisas andelen som fått skuldfrågan avgjord i tingsrätt, av de 
målsägare som registrerats till ett brott som blivit föremål för en 
förundersökning. Andelen ligger oftast strax över 15 procent, men var högre 
under 2020. Det senare är sannolikt en konsekvens av att rättsväsendet hade 
möjlighet att prioritera utredning och lagföring av brott högre under 
pandemin, då en del av deras andra arbetsuppgifter inte tog lika mycket tid i 
anspråk som andra år. 

Tabell 16. Andelen målsägare som fått sin sak prövad i tingsrätt i förhållande till samtliga 
målsägare för brott där någon brottsmisstanke utretts, åren 2016---2020. 

År 2016* 2017 2018 2019 2020 

Andel prövade i domstol 11,3 % 15,8 % 16,4 % 15,9 % 19,1 % 

 *Första året i tidsserien (2016) saknar ingående balans, vilket innebär att alla målsägare till brott där det 
inleddes förundersökning före 2016 saknas. Detta är anledningen till att andelen är mindre än övriga år. 

Nedbrytningar  
På organisatorisk enhet (region), kön och ålder. 

Indikator 14. Bemötande i rättskedjan 

Syfte  
Syftet med indikatorn är att följa upplevelsen av bemötande i rättskedjan hos 
personer som utsatts för brott och varit med i en rättsprocess. Indikatorn 
avser erfarenheter som uppgetts av personer inom ramen för Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU)29. 

                                                
29 NTU är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning som Brå genomfört 
sedan 2005. Underlaget bygger på svar från omkring 74 000 personer som genom post- och webbenkäter 
har svarat på frågor om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende för rättsväsendet och 
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Läs mer i Brå 2021b och Brå 2021c. 
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Indikatorn avser att mäta: brukarkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition  
Andelen personer som uppger att de haft mycket eller ganska positiva 
erfarenheter av polis, åklagare och domstol, minus andelen personer som 
uppger att de haft mycket eller ganska negativa erfarenheter av polis, 
åklagare och domstol av samtliga som enligt NTU anmält brott under de 
senaste tre åren. 

Resultatet redovisas som ett balansmått, vilket innebär att andelen mycket 
eller ganska negativa subtraheras från andelen mycket eller ganska positiva. 
Fördelen med detta är att indikatorn tar hänsyn till både positiva och 
negativa erfarenheter samtidigt och inte möjliggör ett förbättrat utfall om 
andelen negativa ökar samtidigt som andelen positiva gör det. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås Nationella trygghetsundersökning. 

I NTU ställs följande frågor om erfarenheter av kontakter med rättsväsendet:  

• Hur skulle du sammantaget beskriva dina erfarenheter av polisen i 
samband med det här brottet? 

• Hur skulle du sammantaget beskriva dina erfarenheter av åklagaren? 

• Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det bemötande du 
fick i domstolen? 

Det finns ingen övergripande fråga om bemötandet i kedjan som helhet som 
skulle kunna utgöra en sammanfattande indikator. Inom ramen för projektet 
har därför data bearbetats för att ta fram en indikator enligt den föreslagna 
definitionen. Den har beräknats utifrån svaren från de personer som besvarat 
alla tre frågor om bemötande. De respondenter som har svarat att de varit 
”mycket/ganska nöjda/positiva” på alla tre frågor har utgjort de med positiva 
upplevelser av bemötande, och de som svarat att de varit ”mycket/ganska 
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missnöjda/negativa” på alla tre frågor har utgjort de med negativa 
upplevelser av bemötande.30 

Indikatorn bedöms hålla god kvalitet, och det som redovisas ovan är 
framtaget både på det sätt och enligt den definition som föreslås. Ett 
metodbyte skedde 2017 vilket gör att det inte går att ta fram en längre 
tidsserie, men det utgör inget hinder framgent.  

En felkälla utgörs av det faktum att alla inte nås av undersökningen. 
Marginaliserade grupper som kan tänkas vara särskilt utsatta för brott, 
exempelvis de utan registrerad bostadsadress, ingår inte. En annan potentiell 
felkälla är risken för förändringar i svarsfrekvensen, vilket skulle kunna 
påverka jämförbarheten över tid, även om förändringar i bortfall i möjligaste 
mån kompenseras med hjälp av vikter (Brå 2021c). Dessa felkällor gäller 
även indikator 16. 

När det gäller indikatorns kvalitet i relation till det som avses att följas upp 
behöver det observeras att Ekobrottsmyndigheten sannolikt träffas i lägre 
grad av svaren avseende frågan om polis och åklagare eftersom 
respondenterna troligen i mycket högre grad utsatts för den typ av brott som 
åklagare hos Åklagarmyndigheten utreder. Ekobrottsmyndigheten har 
relativt sällan en målsägare i sina mål, och det kan därför argumenteras för 
att bemötandefrågor är något mindre avgörande för myndigheten. Avseende 
möjligheterna till ett helhetsperspektiv omfattas Kriminalvården inte av 
denna indikator eftersom målsägare inte har någon direktkontakt med 
myndigheten.  

Det är inte heller bara utsatta som har kontakt med polis och rättsväsendet. I 
bästa fall hade man kunnat fråga till exempel vittnen om deras upplevelser. 
Indikatorn har därför inte optimal täckning.  

Bemötandefrågorna i NTU gör ingen åtskillnad mellan om personen utsatts 
inom ramen för sitt arbete eller inte; dock ingår sådana händelser. Brott mot 

                                                
30 Konstruktionen medför en förenkling så till vida att de personer som svarat negativt eller positivt på två 
frågor men annorlunda på den tredje inte inkluderas. Andra tänkbara tillvägagångssätt har diskuterats, men 
eftersom dessa medför en implicit viktning av frågornas tyngd som inte går att säkerställa förordas den 
föreslagna konstruktionen. 
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juridiska personer som inte riktas mot en given anställd fångas dock inte upp 
i undersökningen.31  

Indikatorns konstruktion kan vara något svår, men den bedöms vara 
nödvändig för att måttet ska ta hänsyn till de som har positiva erfarenheter   
och de som har negativa erfarenheter. Definitionen gör att det krävs en viss 
extra insats för att ta fram indikatorn då den inte presenteras inom ramen för 
den reguljära undersökningen. Brå anser dock inte heller att det är lämpligt 
då konstruktionen är användbar i uppföljningssyfte men inte betydelsefull i 
relation till syftet med det som presenteras i de årliga NTU-rapporterna. 

Utfall 
Tabell 17 visar andelen personer med positiva erfarenheter av polis, åklagare 
och domstol. 

Tabell 17. Andelen personer med positiva erfarenheter av rättsväsendet minus de med 
negativa erfarenheter, åren 2018---2021. 

År 2018 2019 2020 2021 
Bemötandebalans hos polis, åklagare och 
domstol sammanslaget 

29 % 27 % 26 % 28 % 

*På grund av metodförändringar i NTU kan utfall endast redovisas för åren 2018---2021.   

Nedbrytningar  
På kön och ålder. Därtill kan de tre fristående frågorna avseende polis, 
åklagare och domstolarna, samt de ovan nämnda tilläggsfrågorna, användas 
för att göra en bedömning av dessa myndigheter var för sig. 

Utfallet på indikatorn ger inte svar på varför det ser ut som det gör. I NTU 
finns dock vissa möjligheter att undersöka i vilka delar det finns 
förbättringspotential då NTU ställer frågor om huruvida respondenterna är 
nöjda eller missnöjda med polisens tillgänglighet, bemötande, information 
och effektivitet (här fångas också svar från respondenter vars utredningar 
inte lett ända till domstol). Rörande domstolarna ställs frågor huruvida 
respondenterna är nöjda eller missnöjda med målsägarbiträdet, om de 
förstod vad som hände under rättegången och om informationen inför denna 
uppfattades som tillräcklig eller inte.  

                                                
31 Brå har tidigare utrett förutsättningarna för att genomföra en undersökning likt NTU riktad mot företag för 
att ta reda på i vilken omfattning som juridiska personer utsätts och vilka konsekvenser som utsattheten och 
oron för att utsättas för med sig. Arbetet resulterade i bedömningen att det behövdes en pilotundersökning. 
En farhåga baserat på andra undersökningar riktade till företag var dock att svarsfrekvensen skulle bli för låg. 
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Samtidigt utgör det begränsade antal personer som svaren i NTU baseras på 
(för 2021 var det 612 personer) en begränsning. Till exempel möjliggörs inte 
nedbrytningar på region, och det är inte känt med anledning av vilken typ av 
brott som personen haft kontakter med rättsväsendets olika myndigheter. 
Brås bedömning är att det krävs kompletterande frågeundersökningar som 
mäter olika aspekter av bemötande för att möta myndigheternas egna behov 
av att rikta åtgärder för att göra förbättringar. Ett medskick är att 
undersökningarna bör användas enhetligt över landet för att möjliggöra 
jämförelser, och att relevanta frågor om respondenten bör inkluderas för att 
fånga upp skillnader i upplevt bemötande hos olika grupper av brottsutsatta. 

Tilltro till rättssystemet 
Med tilltro till rättssystemet avses förtroende för rättskedjan. Myndigheterna 
har ett egenintresse i ett högt förtroende för att brott ska anmälas och fler 
ska medverka i utredningar och i domstol. Tilltron är därmed av vikt även 
för volymhanteringen inom de utredande och dömande verksamheterna.  

Indikator 15. Förtroende för rättskedjan 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa andelen medborgare som har förtroende för 
myndigheterna i rättskedjan.  

Indikatorn avser att mäta: brukarkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition 
Andelen personer som har mycket eller ganska stort förtroende för 
rättsväsendet som helhet, minus andelen personer som uppger att de har 
mycket eller ganska litet förtroende för rättsväsendet som helhet av samtliga 
som besvarat NTU. Även denna indikator redovisas som ett balansmått. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Brås Nationella trygghetsundersökning. 

Huvudindikatorn föreslås bestå av följande fråga i NTU: 

• Om du tänker dig rättsväsendet som en helhet. Hur stort eller litet 
förtroende har du för rättsväsendet?  
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Utfallet som redovisas nedan är framtaget både på det sätt och enligt den 
definition som föreslås. De underliggande siffrorna redovisas i den årliga 
NTU-rapporten och är därför lättillgängliga. Liksom nämnts ovan under 
bemötande utgör bortfallet i undersökningen en svårbedömd felkälla och 
vissa grupper nås inte av undersökningen. Datakällan bedöms dock överlag 
hålla god kvalitet. 

Indikatorn i sin helhet har vissa kvalitetsproblem i avseendet att frågorna om 
förtroende i NTU avser hela myndighetens verksamhet och inte bara det som 
har med flödet att göra. Förtroendet påverkas också av andra saker än 
sådant som myndigheterna själva rår över (till exempel framställningar i 
medier och samhällsdebatten i stort) vilket reducerar myndigheternas 
möjligheter att påverka utfallet. Indikatorn bedöms dock fortfarande vara 
viktig för en helhetsbedömning, med reservationen att förtroendet för 
Ekobrottsmyndigheten troligtvis i begränsad utsträckning återspeglas i 
svaren. 

Utfall 
Tabell 18 visar andelen personer som har högt förtroende, minus andelen 
personer som uppger att de har lågt förtroende, för rättsväsendet. 

Tabell 18. Andelen personer som har högt förtroende, minus andelen personer som 
uppger att de har lågt förtroende, för rättsväsendet som helhet, åren 2016---2020. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 
Förtroendebalans för 
rättsväsendet som helhet 

30 % 21 % 25 % 26 % 26 % 

Nedbrytningar  
På organisatorisk enhet (region), kön och ålder. Därtill är det också möjligt 
att ta fram myndighetsspecifika utfall genom de fyra frågorna: 

• Hur stort eller litet förtroende har du för 
polisens/åklagarnas/domstolarnas/ kriminalvårdens sätt att bedriva 
sitt arbete? 

Återfall i brott 
Rättskedjan, och inte minst Kriminalvården, har ett uttalat syfte att minska 
återfall i brott. Detta sker dels genom att återfallsförebyggande motiv ligger 
bakom en del av rättsväsendets utformning och hantering av misstänkta, dels 
genom insatser för att minska återfall bland dömda.  
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Indikator 16. Återfallsprevalens 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp andelen av alla personer som fått en 
påföljd som inom ett år återfaller i brott. 

Indikatorn avser att mäta: processkvalitet.  

Önskad riktning: minskande.  

Definition  
Med återfall avses nya lagakraftvunna påföljder av en persons 
ingångshändelse under en uppföljningsperiod på ett år, oavsett vilken påföljd 
som den nya lagöverträdelsen resulterar i. Indikatorn uttrycks som andelen 
som återfallit av samtliga personer som fått en lagakraftvunnen påföljd under 
ett visst år. Återfallshändelsen ska ha skett under uppföljningsperioden. Brott 
som skett tidigare men upptäcks först under uppföljningsperioden ingår 
därmed inte. 

Definitionen är den som Brå använder i den officiella kriminalstatistiken (och 
den inkluderar därmed personer som återfaller efter att ha varit föremål för 
insatser inom Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten). Definitionen 
skiljer sig från den som Kriminalvården använder, där endast återfall i de 
påföljder som Kriminalvården själva ansvarar för ingår. För rättskedjans 
vidkommande är dock samtliga återfall av betydelse för en bedömning av den 
totala effekten, och inte bara de som resulterar i ny kriminalvårdspåföljd.  

Beskrivning  
Önskad (och använd) källa: Brås system för officiell rättsstatistik (Sor). 

Metoden för att beräkna indikatorn är identisk med den metod som används 
i framtagandet av preliminär återfallsstatistik i Brås officiella 
kriminalstatistik. Den bygger på uppgifter om personer som fått en 
lagakraftvunnen påföljd och härrör från Åklagarmyndighetens och 
domstolarnas ärendehanteringssystem. Från Kriminalvården tillkopplas 
uppgifter om avgångar från anstalt och uppgifter om intensivövervakning 
med elektronisk kontroll. Från Statens institutionsstyrelse tillkopplas 
uppgifter om avgång från sluten ungdomsvård, och från Nationellt 
rättspsykiatriskt kvalitetsregister (RättspsyK) tillkopplas uppgifter om 
utskrivna från rättspsykiatrisk vård. Från Statistiska centralbyrån hämtas 
uppgifter om folkbokföring, personnummerbyten och dödsfall.  
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Eftersom definitionen kräver ett års uppföljningstid och ett års buffertperiod, 
gäller de resultat som presenteras 2015–2019, i stället för 2016–2020 som 
redovisas för övriga indikatorer. I Brås officiella kriminalstatistik redovisas 
även slutlig återfallsstatistik, med en uppföljning på upp till 3 år. En 
uppföljningstid på 3 år innebär dock att de resultat som presenteras speglar 
återfall på brott som begicks åtskilliga år bakåt i tiden, och eftersom 
aktualitet är en viktig kvalitetsaspekt för de indikatorer som Brå föreslår är 
bedömningen att ett års uppföljningstid ger ett bättre underlag för att ge en 
aktuell bild av återfallens omfattning. Skillnaden i andelen som återfallit efter 
ett respektive tre år är inte heller särskilt stor, varför en mycket stor andel av 
alla som återfaller fångas upp i den föreslagna indikatorn. 

Kvaliteten på data bedöms vara mycket god, och indikatorn är redo för att 
implementeras i nuvarande skick. Även kvaliteten i förhållande till 
referensramen bedöms vara mycket god. Andelen personer som återfaller 
inom ett år speglar målområdet återfall i brott väl. 

Utfall 
I tabell 19 redovisas andelen återfall inom ett år. Utfallet visar att andelen i 
praktiken legat oförändrad över tid. 

Tabell 19. Andel personer som återfaller i ny lagakraftvunnen påföljd inom ett år. 

År 2015 2016 2017 2018 2019 
Andel återfall 24 % 24 % 24 % 23 % 24 % 

Nedbrytningar  
På brottskategori, kön och ålder, typ av lagföring och typ av påföljd. 

Observera att indelningen efter brottskategori för indikatorn 
återfallsprevalens skiljer sig från den som presenteras i den officiella 
statistiken. Den officiella statistiken baseras på lagrum, medan indelningen 
för denna indikator baseras på brottskoder. En manuell mappning av 
brottskoder till lagrum har därför behövt göras för att beräkna indikatorn 
uppdelad på brottskategori.  

Indikator 17. Klienter som fullföljt riskreducerande insatser 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken mån klienter fullföljer 
riskreducerande insatser efter att behov av sådana insatser har identifierats. 
Riskreducerande insatser är sådana som tar sikt på att minska återfall. 
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Indikatorn avser att mäta: produktivitet och processkvalitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition  
Indikatorn beräknas som andelen klienter som efter identifierat behov har 
fullföljt åtminstone en riskreducerande insats avseende återfall under sin 
verkställighet, av samtliga klienter som bedömts ha behov av riskreducerande 
insatser avseende återfall.  

Indikatorn innehåller därmed två delar. Den första delen, täljaren, utgörs av 
antalet klienter som under året har avslutat sin verkställighet och som 
fullföljt åtminstone en riskreducerande insats efter att Kriminalvården 
identifierat ett behov av sådan insats i samband med 
verkställighetsplaneringen. Den andra delen, nämnaren, utgörs av samtliga 
klienter som under året har avslutat sin verkställighet och som i 
verkställighetsplaneringen har bedömts vara i behov av riskreducerande 
insatser.  

Brås förslag innebär att samtliga klienter i behov av riskreducerande insatser 
omfattas av indikatorn, oavsett om klienten är villig att medverka och 
oavsett om insatserna finns på den anstalt där klienten för närvarande är 
placerad. 

Beskrivning 
Önskad (och använd) källa: Kriminalvårdsregistret. 

Indikatorn går inte att ta fram ännu. Uppgifterna som presenteras under 
utfall är således ett mått som Kriminalvården tidigare redovisat: andelen 
klienter med minst en insats som matchats med behov. Måttet innefattar 
alltså inte bara insatser som fullföljts utan även de som påbörjats32. En 
annan väsentlig skillnad mot definitionen som Brå föreslår är att samtliga 
insatser omfattas, inte bara de som bedöms vara riskreducerande. Det bör 
påpekas att Kriminalvården inte tar fram måttet efter 2020 på grund av 
tolkningssvårigheter och skillnader i registrering. Som utfallet visar finns det 

                                                
32 I dagsläget registrerar Kriminalvårdens datasystem en insats som påbörjad i den stund en anteckning 
kring insats görs. Det innebär exempelvis att en insats registreras som påbörjad även om klienten inte i 
praktisk mening har påbörjat insatsen, utan redan då ett försök att få till stånd insatsen har gjorts. 
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också begränsade möjligheter att mäta förbättringar över tid då andelarna är 
så höga.  

Den föreslagna indikatorn kräver utveckling av systemstöd och rutiner vid 
Kriminalvården för att i samband med verkställighetsplaneringen registrera 
behov av riskreducerande insatser, samt, vid den tidpunkt då 
Kriminalvårdens ansvar för klienten upphör, registrera de riskreducerande 
insatser som varje enskild klient har fullföljt. I dagsläget registreras endast 
vissa av dessa uppgifter och de registreras i två olika datasystem som inte är 
integrerade med varandra. Något utvecklingsarbete av denna art är inte 
planerad vid Kriminalvården och därför bedöms realiseringen av denna 
indikator ligga mycket långt fram i tiden. 

Eftersom data för den föreslagna indikatorn saknas i dag kan inte kvaliteten 
bedömas. Brås bedömning är dock att kvaliteten på den föreslagna 
indikatorn, i förhållande till ramverket, är god. Kriminalvårdens förmåga att 
tillhandahålla insatser som reducerar återfallsrisken är en central aspekt av 
rättsväsendets kapacitet att minska brottsligheten.  

Utfall 
Tabell 20 visar att i stort sett alla klienter inom Kriminalvården haft minst en 
matchad insats efter behov under de år som presenteras. Enligt 
Kriminalvården förklaras den höga och stabila andelen av att insatsen 
handläggarsamtal ges till närmast samtliga klienter. 

Tabell 20. Andel av klienter med minst en matchad insats utifrån samtliga identifierade 
behov, åren 2018---2020.  

År 2018 2019 2020 
Andel klienter med minst en insats matchad efter 
behov 

98 %  99 % 98 % 

*Utfall kan endast redovisas för vissa år eftersom Kriminalvården inte tog fram måttet före 2018 och slutade 
ta fram måttet efter 2020. 

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning för år 2020. 

Nedbrytningar  
På ålder och kön samt organisatorisk enhet (region). 
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Indikator 18. Klienter med sysselsättning i anstalt 

Syfte 
Syftet med indikatorn är att följa upp i vilken mån intagna har tillgång till 
sysselsättning som kan stärka förutsättningarna för att de ska upphöra med 
att begå brott, bland annat i form av arbete, utbildning och behandling på 
anstalt. 

Indikatorn avser att mäta: produktivitet.  

Önskad riktning: ökande. 

Definition  
Den totala andelen tid som anstaltsklienter har varit i sysselsättning under 
året i förhållande till tillgänglig tid (arbetspliktig tid). Procent. 

Beskrivning  
Önskad (och använd) källa: Kriminalvårdsregistret. 

Indikatorn används i dag enligt den definition som föreslås och den tas fram 
på ett strukturerat sätt. Den bedöms därför hålla god kvalitet. 
Kriminalvården redovisar löpande statistik över verkställighetens innehåll, 
där tillgänglig tid delas in i: sysselsättning, sjukfrånvaro, brist på 
sysselsättning och vägran att delta i sysselsättning. I kategorin sysselsättning 
ingår: frigång, annan betald verksamhet, annan strukturerad verksamhet, 
behandlingsprogram, service, arbetsdrift och vuxenutbildning 
(Kriminalvården 2021). 

Brås bedömning är att kvaliteteten på indikatorn, i förhållande till 
referensramen, är god. Förmågan att tillhandahålla och motivera till 
meningsfull sysselsättning bidrar till att minska risken för återfall, vilket är en 
central aspekt av rättsväsendets kapacitet att minska brottsligheten.   

Utfall  
Tabell 21 visar andelen tid som anstaltsklienter har varit i sysselsättning 
under de år som ingår.  

Tabell 21. Andel tid i sysselsättning av tillgänglig tid. 

År 2016 2017 2018 2019 2020 
Sysselsättningsgrad 79 % 78 % 77 % 76 % 77 % 
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Nedbrytningar  
På ålder, kön, organisatorisk enhet (region) samt typ av sysselsättning.  

Indikatorn kan idag brytas ned på kön och region, men för nedbrytning till 
åldersuppdelad statistik behövs anpassningar av Kriminalvårdens 
datasystem. Kriminalvården har tekniska förutsättningar att redovisa typ av 
sysselsättning även på regional nivå men det är inte en statistikprodukt i 
dagsläget.  



 

100 

Resultatkapitel 3. Förslag på 
indikatorernas praktiska 
användning 
I det föregående kapitlet låg fokus på detaljerna i de enskilda 
indikatorsförslagen. I detta kapitel ägnas i stället utrymme åt förslag som är 
kopplade till behovet av att skapa en helhetsbild utifrån vad indikatorerna 
ger oss för information. Brå ger här förslag på hur utfallet av de 18 
indikatorerna kan presenteras, analyseras och bedömas.  

I Brås förra rapport föreslogs en uppföljningsmodell som bygger på att 
arbetet med styrning och uppföljning är en cyklisk process som kan 
illustreras enligt figuren nedan; mål och prioriteringar formuleras, utfallet 
analyseras och en bedömning görs av måluppfyllelsen, vilket leder till 
förnyade målformuleringar och så vidare. Kapitlet är uppdelat efter dessa tre 
delar. Därefter ges ett exempel på hela processen utifrån indikatorn 
brottmålsprocessens tidsomfattning. 

Figur 3. Illustration över den cykliska styrnings- och uppföljningsprocessen. 
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Målformulering och prioritering 
I förra rapporten ägnades stort utrymme åt att diskutera principer för 
målformuleringar varför ingen extensiv redogörelse kommer att göras här. 
Målformuleringarna ska så långt det är möjligt uppnå SMART-kriterierna, 
det vill säga vara specifika, mätbara, uppnåeliga (eller överenskomna), 
ansvarsutkrävande (eller relevanta) och tidssatta.33 Formuleringarna ska 
också gå i linje med den tillitsbaserade styrningens idéer, där syftet med 
verksamheten har ett centralt fokus, men där målstyrning och regelstyrning 
fortfarande har en plats.34  

Som tidigare påpekats behöver det av centrala styrdokument framgå till 
vilket strategiska målområde ett mål hör och hur det kopplar an till 
visionerna för rättsväsendet och kriminalpolitiken. Även aktörsmålen bör 
kopplas till de centrala indikatorerna för att förtydliga syftet. Om 
möjligheterna att knyta ett uppdrag till någon av målområdena brister kan 
detta vara ett tecken på att det inte tillhör en central uppgift för 
myndigheterna och därför kan nedprioriteras, eller att det skett en 
förskjutning i vad myndigheterna är tänkta att göra (syftet), vilket därmed 
kan motivera en omfördelning av resurser (eller resurstillskott) och/eller en 
revidering av de strategiska målområdena. 

Det behöver också framgå hur viktigt eller prioriterat det övergripande målet 
är i relation till andra mål, och det behöver framgå om de är 
myndighetsgemensamma eller myndighetsspecifika. Ett sätt kan vara att 
regeringen anger vilka av rättskedjans syften som är högst prioriterade och 
ger uttryck för inom vilket område de tydligaste resultatförbättringarna 
förväntas. Detta bör även innefatta en diskussion om resursmässiga 
förutsättningar och tillskott, samt inom vilken tidsrymd som målet ska nås. 
Regeringen har en möjlighet att redan i detta skede öronmärka resurser för 
ett givet ändamål för att förstärka prioriteringsgraden.  

Liksom nämnts i avsnittet om indikatorsbegreppet är framtagandet av 
ändamålsenliga indikatorer avhängigt av att det finns en cyklisk process där 
beslutsfattare, statistiker och specialister arbetar tillsammans. Brå menar att 
även uppföljningen och målen i stort behöver vara slutprodukten av ett 
gemensamt arbete, även om regeringen formellt har sista ordet. Därmed finns 

                                                
33 Se Brås tidigare rapport för en presentation av SMART-kriterierna och deras tillämplighet i detta 
sammanhang. 
34 Se även här Brås tidigare rapport. 
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ett behov av att regeringen och myndigheterna hittar former för att 
kommunicera myndighetsgemensamt för att få en förståelse för vilka 
förväntningar som är rimliga, utifrån de hinder och möjligheter som 
myndigheterna ser med sina bidrag till rättskedjan som helhet såväl som i 
enskildheter. Brås förhoppning är också att detta ökar kunskapen hos 
regeringen och myndigheterna om hur myndigheterna påverkar varandra och 
flödet i rättskedjan, och därmed kan förmågan att avhjälpa flaskhalsar öka 
genom gemensamma målformuleringar och prioritering av resurser. 

Resultatanalys 
Som angetts i avsnittet om indikatorsbegreppet lyfter indikatorer fram och 
sammanför data på ett sätt som kan göra det lättare att upptäcka trender och 
förenkla förståelsen av komplexa fenomen. Givet väl definierade politiska 
mål kan indikatorer därför bidra till att mäta huruvida målen uppnås eller 
inte, liksom att ge varningssignaler och därmed förbättra förmågan att 
identifiera problem och vidta åtgärder. Indikatorer bidrar härutöver också 
till en ökad transparens i hur verksamheter utvecklas och mot vilken 
bakgrund prioriteringar görs.  

I avsnittet nämns också resultattavlor som ett sätt att sammanfatta och 
visualisera resultat. Eftersom de föreslagna indikatorerna hänger samman, då 
var och en av dem belyser olika men relaterade aspekter av rättskedjan, och 
eftersom de ingår i en modell för uppföljning av målstyrda verksamheter, har 
Brå valt att använda resultattavlor. Sådana föreslås att användas vid två 
olika skeden i den cykliska processen, dels som startpunkt för regeringens 
och myndigheternas resultatanalys för att åskådliggöra utfallen (figur 4), dels 
som sammanfattning av regeringens avslutande bedömning av 
måluppfyllelsen (figur 5). För att de inte ska sammanblandas används olika 
färgskalor i de två tavlorna. 

I figur 4 nedan presenteras de strategiska målområdena och deras tillhörande 
indikatorer med utfall, baserat på 2020 i förhållande till de fyra föregående 
årens genomsnittliga resultat.35 Indikatorerna visar ljusblått om resultatet för 
2020 utvecklades i önskad riktning i förhållande till genomsnittet för de fyra 
föregående åren, och mörkblått om resultatet för 2020 utvecklades i oönskad 

                                                
35 I brist på existerande målformuleringar är detta ett val för att förhålla resultattavlan till utfallet som 
presenterades i föregående kapitel (samt för att inte variationer mellan enskilda år ska få för stor betydelse). 
Det är inte ett förslag på tillvägagångssätt från Brås sida. 
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riktning. Resultat som inte skiljer sig från genomsnittet för de fyra 
föregående åren markeras med vit färg. För indikatorer som markerats med 
vertikala streck saknas data. I figuren baseras färgmarkeringen på varje 
indikators önskade riktning som angetts i indikatorsgenomgången i 
resultatkapitel 2, oavsett om förändringen är liten eller stor. Observera dock 
att flera av de föreslagna indikatorerna utgörs av trögrörliga företeelser. Vid 
en eventuell implementering av den föreslagna modellen föreslår Brå att 
regeringen anger ett intervall inom vilket utfallet betraktas som oförändrat. 

Medan vissa indikatorer har trögrörliga utfall har andra en viss eftersläpning. 
Det är en följd av att modellen inte enbart syftar till att följa upp enskilda 
myndigheter utan även rättskedjan som helhet. Det innebär att vissa 
myndigheter, i synnerhet utredande och lagförande myndigheter, bidrar till 
indikatorer som har en längre tidshorisont än deras eget bidrag till 
rättskedjan. Det innebär i sin tur att vissa av myndigheternas egna mål och 
uppföljning inte är omedelbart synliga i samtliga indikatorer. Däremot kan 
eftersläpande indikatorer synliggöra effektivitetspotentialer som inte 
synliggörs i myndigheternas verksamhetsuppföljningar tagna var för sig. 

De små cirklarna som omger varje indikator anger vilka myndigheter som 
bidrar till måluppfyllelsen av den indikatorn. Myndigheter som är markerade 
med vita cirklar har bedömts inte vara direkt knutna till den indikatorn. 
Tanken är även här att färgen på dessa små cirklar ska avspegla 
myndigheternas enskilda resultat, men i brist på faktiska målsättningar och 
utfall har Brå inte gått vidare med detta här då ett sådant åskådliggörande 
skulle bli alltför missvisande. 
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Figur 4. Resultattavla för utfall av föreslagna indikatorer avseende år 2020. 
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*Namnen på indikatorerna har i vissa fall förkortats av utrymmesskäl. 

Brås förslag är att utfallet åskådliggörs med hjälp av den föreslagna 
resultattavlan eftersom den ger en ögonblicksbild av utfallet för varje 
indikator i relation till det uppställda målet. En resultattavla gör det också 
möjligt att få en övergripande bild av resultatutvecklingen inom rättskedjans 
centrala delar. Beroende på hur denna sammanvägda bild ser ut, och om 
utfallet totalt sett och för eventuella underliggande mål är i nivå med 
förväntningarna, kan det vara lämpligt att lägga mer tid på analys inom vissa 
målområden än andra. Det är naturligt att uppföljningen kretsar kring det 
som är mindre bra, och förslagsvis ägnas en myndighetsgemensam dialog 
med regeringen åt att diskutera det målområde som för stunden ser ut att 
behöva förbättras mest. Inte minst för den interna uppföljningen på 
myndigheterna anser dock Brå att det är av intresse att de även ägnar tid åt 
att analysera positiva utfall för att öka kännedomen om framgångsfaktorer 
för rättskedjan som helhet och hos de olika aktörerna. 

Användning av nedbrytningar 
Brå har sedan tidigare föreslagit att indikatorernas utfall måste tolkas med 
hjälp av nedbrytningar. Om utfallet ger upphov till övergripande frågor, och 
med tanke på det nyss nämnda interna uppföljningsbehovet, är det rimligt att 
gå vidare genom att göra olika analyser av utfallet. Oavsett om 
underliggande mål formulerats eller inte kan det övergripande utfallet till 
exempel delas upp på brottstyp, organisatorisk enhet och 
förundersökningsledande myndighet. I samband med indikatorsgenomgången 
har förslag getts om vilka nedbrytningar som är relevanta för var och en. 
Nedan ägnas lite mer utrymme åt tre av dessa: nedbrytning i organisatorisk 
enhet, brottskategorier och förundersökningsledarskap. 

Organisatorisk enhet som indelningsgrund 
Brå föreslår för flera av indikatorerna att utfallen kan redovisas uppdelat på 
organisatorisk enhet. Detta för att spegla eventuella geografiska skillnader i 
utfall över landet. Uppdelningen i organisatorisk enhet görs dock på olika 
sätt vid de olika myndigheterna i rättskedjan. Polismyndigheten använder 
polisregion, medan exempelvis domstolarna använder domkretsar. Eftersom 
ambitionen med de föreslagna indikatorerna är att de så långt som möjligt 
ska ha ett rättskedjeperspektiv, föreslår Brå att den organisatoriska enheten 
genomgående ska vara baserad på samma indelningsgrund. Bedömningen är 
att det då är lämpligast att utgå från det tidigaste skedet i rättskedjan då 
brottet anmäls och en brottsmisstanke registreras, vilket innebär att 
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polisregion används som organisatorisk enhet. För de indikatorer där 
brottsmisstanken används som gemensam enhet genom rättskedjan bestäms 
därmed organisatorisk enhet av inom vilken polisregion som 
brottsmisstanken har utretts. För de indikatorer som baseras på andra 
enheter än brottsmisstankar, exempelvis klienter inom kriminalvården görs 
en översättning till polisregion utifrån det län som utfallet kan kopplas till. 
För verksamheter som bedrivs inom ramen för nationella enheter, exempelvis 
brottsmisstankar som utreds av polisens Nationella operativa avdelningen 
(Noa), görs ingen indelning efter organisatorisk enhet. 

Indelningen i brottskategorier 
Ett sätt att hantera det faktum att brottssammansättningen har stor betydelse 
för utfallet av många av indikatorerna är att standardisera utfallen så att de 
tar hänsyn till förändringarna. Detta görs för indikator 1 påföljdsprocent. 
Det finns för- och nackdelar med detta tillvägagångssätt. Det är av stort 
värde att kunna kontrollera för förändringar i brottsstrukturen vid 
bedömningar av rättskedjans resultat, samtidigt som resultaten kan upplevas 
som svåra att förstå.  

Ett annat sätt att ta hänsyn till brottssammansättningen är att göra någon 
sorts indelning av utfallet utifrån brottstyp. I dagsläget är en sådan 
kategorisering möjlig utifrån de brottskoder som Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten använder. Det är dessa som legat till grund för den 
brottskategorisering som föreslås för flera av indikatorerna i rapporten; en 
indelning i tre kategorier som motiveras av att särskilja trafik- och 
narkotikabrott (där antalet anmälningar varierar i takt med polisens resurser 
och brottsmisstankarna generellt har en hög lagföringsandel och därför lätt 
kan bli föremål för pinnjakt och påverka resultaten), och brott mot person 
(som ur ett rättssäkerhetsperspektiv kan anses vara särskilt intressanta då det 
finns en tydlig fysisk målsägare och många av brottstyperna därför är av 
kriminalpolitisk relevans, även om utredningsförutsättningarna varierar 
mycket). Samtliga övriga brott placeras således i den tredje kategorin. 

Tanken är dock att brottskategoriseringen i framtiden ska kunna baseras på 
den juridiska information, det vill säga det lagrum, som ska gå att spåra i 
kedjan i och med myndigheternas digitaliseringsarbete. Utifrån denna bör 
mer anpassade kategorier kunna tas fram på ett automatiserat sätt för olika 
indikatorer. Detta är en nödvändighet för att användbarheten internt på 
myndigheterna ska öka och för att kunna göra analyser av utfallen. För att 
nämna några perspektiv kan man välja en indelning utifrån straffmassa, 
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målsägarperspektiv, skademinimering, resursåtgång, politiska prioriteringar 
(till exempel mäns våld mot kvinnor), utredningsbarhet etc. För 
Ekobrottsmyndighetens del är det också väsentligt med en brottsindelning 
som är rättvisande för karaktären på de brott som myndigheten arbetar med. 
För vissa indikatorer är det också väsentligt med en brottskategorisering som 
speglar de brott där till exempel näringsförbud och företagsbot oftast 
kommer i fråga. När de datamässiga förutsättningarna finns är det därför 
Brås rekommendation att man går igenom indikatorerna och bedömer vilka 
uppdelningar som är relevant för var och en.  

Förundersökningsledarskap som indelningsgrund 
Förundersökningsledarskap är en mycket viktig indelningsgrund för att titta 
på samtliga strategiska målområden, inte minst i relation till resurser. 
Observera dock att de förundersökningsledande myndigheterna inte bör 
ställas mot varandra, eftersom de handlägger olika typer av brott. Syftet bör i 
stället vara att göra inomgruppsliga jämförelser över tid. 

En brist i data är att Brå för närvarande saknar strukturerade uppgifter om 
förundersökningsledande myndighet för de brottsmisstankar som blir 
föremål för en förundersökning. I avsaknad av en sådan har uppdelningen av 
variabeln förundersökningsledande myndighet i första hand gjorts teoretiskt, 
baserat på information om brottskod. Uppdelningen mellan 
Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har gjorts utifrån 
Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av 
förundersökning i brottmål (ÅFS 2005:9) samt på det som beskrivs i 23 
kapitlet, 3 § i rättegångsbalken: nämligen att ”en förundersökning, så snart 
det finns en skälig brottsmisstanke, ska ledas av en åklagare, såvida inte 
saken är av enkel beskaffenhet”. Utifrån brottskod har en bedömning gjorts 
av huruvida saken kan anses vara av enkel beskaffenhet, vilken sedan legat 
till grund för indelningen av förundersökningsledande myndighet. På 
liknande sätt har brottskoderna för de brott som det ingår i 
Ekobrottsmyndighetens uppdrag att utreda använts för att identifiera de 
ärenden där Ekobrottsmyndigheten är förundersökningsledare. Uppdelningen 
mellan myndigheterna har även undersökts empiriskt i olika datauttag. Brå 
har också samrått med Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten kring vissa brottskoder för att kontrollera 
uppdelningen i förundersökningsledning mellan myndigheterna. Trots detta 
innebär denna hantering att variabeln förundersökningsledande myndighet är 
av osäker kvalitet. Till saken hör också att flertalet brottsrubriceringar leds 
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av både Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten i 
högre eller lägre grad. Det finns därmed alltså inte en absolut uppdelning för 
flertalet brottsrubriceringar. 

Användningen av referensmått 
Resultattavlan och eventuella nedbrytningar visar endast utfall i relation till 
det uppställda målet. Om resultatet är bra eller dåligt kan bedömas först i 
relation till andra faktorer. Ibland är dessa kända på förhand (till exempel 
planerade satsningar) och kan beaktas redan vid målsättningen. I andra fall 
påverkas resultaten av omständigheter som inte sedan tidigare var kända. Brå 
belyste därför redan i förra rapporten att resultaten för respektive indikator 
behöver analyseras i ljuset av tillämpliga referensmått och en så kallad 
tolkningsram som består av en lista på möjliga påverkansfaktorer (se nedan). 
Användningen av referensmått innebär till exempel att utfallet för de flesta 
volymhanteringsindikatorerna bör ses i ljuset av antalet anmälda brott. 
Listan på referensmått finns i bilaga 4 och kommer inte att diskuteras 
närmare här. 

Användningen av tolkningsramen 
I tolkningsramen, som också förklarades närmare i Brås tidigare rapport, 
ingår både kvantitativa och kvalitativa påverkansfaktorer (en lista finns i 
bilaga 5). Det kan handla om allt från resurstilldelning (samtliga myndigheter 
fick anslagsökningar 2020) till förändrade arbetssätt och särskilda händelser. 
Utfallet för varje indikator behöver analyseras med hänsyn till dessa för att 
kunna göra en bedömning. Brå har också sedan tidigare betonat att analysen 
bör göras med systematik så att inte negativa resultat skylls på yttre 
omständigheter och positiva resultat tillskrivs den egna förmågan. 

Bedömning av måluppfyllelse 

Förnyad användning av resultattavlan 
Efter att ha tolkat utfallet med hjälp av nedbrytningar, referensmått och 
tolkningsram samt en dialog med myndigheterna36, kan regeringen 

                                                
36 Observera att Brås förslag inte behöver medföra några förändringar i de enskilda myndigheternas 
nuvarande sätt att redovisa sina bedömningar av om hur väl de fullgjort sina uppdrag i årsredovisningarna. 
Ramverket som Brå föreslår är dock tänkt att bygga incitament för myndigheterna och regeringen att 
samarbeta om den slutgiltiga analysen och bedömningen i de myndighetsövergripande delarna.  
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sammanfatta sin analys av måluppfyllelsen genom att på nytt ta hjälp av en 
resultattavla. Resultattavlan för måluppfyllelse är i grunden densamma som 
resultattavlan för utfall, med skillnaden att färgsättningen speglar regeringens 
slutgiltiga bedömning av i vilken mån målen för rättskedjan respektive 
myndigheterna har uppfyllts eller inte. I denna resultattavla används färgerna 
grönt och rött (i en svartvit utskrift av rapporten motsvarar de mörka fälten 
rött och de ljusa fälten motsvarar grönt). 

Den slutgiltiga bedömningen kan utgå ifrån följande frågor: 

- Hur står sig resultatet jämfört med föregående år? 

- Hur prioriterat är det strategiska området? 

- Vilka förutsättningar har påverkat möjligheten att uppnå goda 
resultat? Är dessa förutsättningar något som myndigheterna själva 
hade kunnat påverka eller inte?  

- I ljuset av ovanstående, hur väl har rättskedjan fullföljt sina uppgifter 
inom detta målområde? Har de därmed rört sig närmare eller längre 
bort från de tillstånd som visionerna anger? 

- Vad innebär detta för nästa års prioritering och målsättning? 

I figur 5 nedan har Brå av uppenbara skäl inte haft tillgång till vare sig 
regeringens mål eller målanalys, varför färgsättningen är godtycklig. Här har 
Brå därför endast utgått från resultattavlan för utfall avseende 2020. De små 
cirklarna som ramar in myndigheterna har, i likhet med resultattavlan för 
utfall, lämnats grå för de som bidrar till respektive indikator, men är tänkta 
att indikera bedömningen av respektive myndighets enskilda bidrag. En 
fördel med resultattavlan är att den på ett lätt sätt gör det möjligt att 
identifiera både om rättskedjan som helhet har svårt att nå upp till något av 
dess centrala syften (då kommer någon av de stora cirklarna vara röd), och 
om någon av myndigheterna har svårt att uppfylla sina mål (då kommer den 
myndigheten att urskiljas genom upprepade små röda cirklar). 
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Figur 5. Resultattavla för måluppfyllelse avseende ett hypotetiskt år. 

 

*Namnen på indikatorerna har i vissa fall förkortats av utrymmesskäl. 
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Ett exempel från A till Ö 
Brå har inte till uppgift att bestämma målen för rättsväsendets myndigheter 
och är inte heller den aktör som ska betygsätta eller bedöma huruvida dessa 
genomför sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. För att levandegöra och 
förtydliga förslagen i rapporten illustreras dock nedan styrnings- och 
uppföljningsprocessen med ett exempel som är baserat på indikatorn 
brottmålsprocessens tidsomfattning. Observera att målformuleringarna och 
resonemangen endast utgör exempel.  

Steg 1: Målformulering och prioritering 
Efter en diskussion mellan regeringen och myndigheterna skulle ett 
myndighetsövergripande mål kunna formuleras enligt följande:  

Mediantiden från upprättad brottsanmälan till avkunnad tingsrättsdom ska inte 
överstiga 190 dagar under 2020. 

Målets koppling till volymhantering och rättssäkerhet eller rättstrygghet 
skulle kunna beskrivas så här:  

Ett av rättskedjans mest centrala syften är att utreda brott och lagföra skyldiga. Att 
myndigheterna kan hantera de inkommande volymerna är en viktig uppgift för att 
brottmålsprocessen inte ska dra ut på tiden, vilket i sin tur är ett centralt värde för 
att upprätthålla rättsväsendets vision om rättstrygghet och rättssäkerhet.  

Baserat endast på utfallet från tidigare år skulle 190 dagar kunna vara 
rimligt, sett i ljuset av att snittet för de senaste tre åren är omkring 200 dagar 
och trenden för de senaste fem åren är nedåtgående. Samtidigt bör utrymme 
finnas för årsvisa variationer, vilket gör att målet inte bör vara alltför lågt satt. 
I praktiken kommer målen att utformas med hänsyn till tidigare års utfall, men 
också utifrån prioriterade målområden och i relation till vilka resurser som 
ställts till förfogande. 

När det gäller brottmålsprocessens tidsomfattning kan myndighetsvisa mål 
formuleras vid behov.37 Den övergripande indikatorn är tänkt att användas i 
första hand, men i ljuset av utfallet från tidigare år och med hänsyn till 
myndigheternas egna uppföljningsbehov, kan det finnas skäl att också 
formulera aktörsmål. Brå föreslår att brottmålsprocessens delar hålls ihop 
utifrån de utredande eller lagförande delarna, de dömande delarna och de 
verkställande delarna. Det medför att polis och åklagare får ett gemensamt mål 
(dock med möjlighet dela upp resultaten på förundersökningsledande 
myndighet, vilket kan ge viktig information vid analysen av utfallet), medan 
domstolarna får ett. Aktörsmål för den utredande och lagförande delarna 

                                                
37 Det kan tilläggas att det i dag endast finns mål om tidsomfattning för den dömande verksamheten.  
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skulle exempelvis kunna se ut enligt följande: 
- Mediantiden från upprättad brottsanmälan till slutredovisning ska 

inte överstiga 70 dagar under 2020. 
- Mediantiden från inkommen stämningsansökan till avkunnad 

tingsrättsdom ska inte överstiga 75 dagar under 2020. 
Som nämnts i det första resultatkapitlet i rapporten föreslår Brå även att 
regeringen knyter enskilda uppdrag som ges till en eller flera myndigheter till 
relevanta strategiska målområden. Det ger ökad tydlighet i vad uppdragen 
syftar till och hur de ska prioriteras. Ett exempel som kan användas här är 
det uppdrag om att implementera snabbare lagföring som myndigheterna fick 
i sina regleringsbrev för 202038. Här finns möjligheten att tydliggöra syftet 
med uppdraget, till exempel att korta tiderna för vissa brott, och att knyta 
det till målområdet volymhantering. Den medförda kopplingen till den 
aktuella indikatorn bidrar till en förutsebarhet i hur uppdraget kan komma 
att följas upp.  

Steg 2: Resultatanalys 
Indikatorn mäts i medianantal dagar och löper från brottsanmälan till 
avkunnad dom i tingsrätt (för fler detaljer om definition och uppbyggnad, se 
beskrivning i tidigare kapitel och bilaga 5). Tabell 22 visar att utfallet för 
2020 blev en median om 170 dagar. Det är snabbare än tidigare år och en 
fortsättning på den nedåtgående trenden. Det är inte möjligt att på förhand 
bestämma en uppsättning allmängiltiga regler för hur utfall ska bedömas i 
relation till ett givet mål. Bedömningar kommer alltid att behöva göras i varje 
enskilt fall, och detta ställer krav på att regeringen och myndigheterna kan 
enas om vilken betydelse som utfallen bör tillskrivas. Några principer att 
hålla i bakhuvudet är att titta på flera års data, att det krävs mer än ett års 
utfall för att veta om en avvikande utveckling utgör en trend, och att man 
bör vara vaksam på att tillfälligheter inte tillskrivs för stor betydelse. I 
relation till dessa principer kan utfallet i exemplet tolkas som 
tillfredsställande. 

  

                                                
38 Se till exempel Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål i regleringsbrevet för 
domstolarna 2020. 
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Tabell 22. Utfall för resultatindikator Brottmålsprocessens tidsomfattning. Antal dagar. 
Median. 

Enligt Brås förslag om att åskådliggöra utfallet med hjälp av resultattavlan 
skulle utfallet i relation till målet i exemplet se ut enligt nedan: 

Figur 6. Redovisning av utfall. 

 
*Namnen på indikatorerna har i vissa fall förkortats av utrymmesskäl. 

Figuren visar ljusblått, vilket innebär att utfallet är i önskad riktning, för den 
övergripande indikatorn såväl som aktörsmålen där utfallet var 58 respektive 
65 dagar (se tabell 23). Oavsett om underliggande aktörsmål formulerats 
eller inte kan det övergripande utfallet delas upp på de utredande, de 
lagförande och de dömande delarna. Andra indelningar som Brå föreslår för 
denna indikator är brottstyp, organisatorisk enhet (region), ålder på den 
misstänkta personen och förundersökningsledande myndighet (endast för den 
utredande delen). Dessa presenteras också i tabell 23 nedan, och ett mer 
omfattande tabellunderlag som inkluderar samtliga nedbrytningar finns i 
bilaga 5.  

  

År 
2016 2017 2018 2019 2020 

Total tid 251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 
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Tabell 23. Utfall för resultatindikator Brottmålsprocessens tidsomfattning nedbruten på 
ett antal centrala indelningsgrunder. Antal dagar. Median. 

År  2016 2017 2018 2019 2020 
Total tid  251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 
Total tid, 
överklagade domar 

 410 dagar 401 dagar 348 dagar 336 dagar 288 dagar 

Del av 
brottmålsprocessen 

Utredande  59 dagar 63 dagar 66 dagar 64 dagar 58 dagar 

Varav 
Polismyndigheten  
FU-ledare 

49 dagar 57 dagar 60 dagar 58 dagar 52 dagar 

Varav 
Åklagarmyndigheten 
FU-ledare 

64 dagar 70 dagar 71 dagar 68 dagar 62 dagar 

Varav 
Ekobrottsmyndigheten  
FU-ledare 

144 dagar 133 dagar 132 dagar 126 dagar 140 dagar 

Lagförande 5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 
Dömande  112 dagar 92 dagar 75 dagar 74 dagar 65 dagar 

Organisatorisk 
enhet 

Region Nord 254 dagar 238 dagar 205 dagar 204 dagar 187 dagar 
Region Mitt 257 dagar 231 dagar 191 dagar 190 dagar 181 dagar 

Region Stockholm 259 dagar 233 dagar 187 dagar 176 dagar 145 dagar 
Region Öst 231 dagar 209 dagar 176 dagar 180 dagar 176 dagar 

Region Väst 258 dagar 229 dagar 190 dagar 198 dagar 189 dagar 
Region Syd 235 dagar 211 dagar 175 dagar 173 dagar 163 dagar 

Region Bergslagen 263 dagar 237 dagar 193 dagar 187 dagar 176 dagar 
Brottskategori Spaningsbrott 248 dagar 222 dagar 184 dagar 181 dagar 168 dagar 

Brott mot person 247 dagar 225 dagar 181 dagar 183 dagar 168 dagar 
Övriga brott 321 dagar 315 dagar 304 dagar 281 dagar 262 dagar 

Åldersgrupp 15---17 år  202 dagar 172 dagar 143 dagar 147 dagar 149 dagar 
18---20 år  249 dagar 222 dagar 181 dagar 176 dagar 160 dagar 

Äldre än 20 år 255 dagar 233 dagar 193 dagar 191 dagar 175 dagar 

I det aktuella exemplet möjliggör nedbrytningarna en analys av förändringar, 
det vill säga vilken del av rättskedjan som kortat sina tider mest. Tabellen 
visar att tiderna kortats i princip oavsett vilken nedbrytning som görs. 
Nedbrytningarna på region visar dock på skillnader. Utfallen visar att 
Stockholm utmärker sig under de senaste två åren, sannolikt till följd av att 
snabbare lagföring införts som försöksverksamhet. (Det finns fler källor som 
stödjer detta, i Sveriges domstolars årsredovisning för 2020 anges att tiden 
från brott till dom halverats för vissa brott inom ramen för försöksprojektet 
och att fem av sju tingsrätter har minskat sina omloppstider.) Tabellen ger 
också stöd för att till exempel följa upp om de särskilda tidsfristerna för unga 
lagöverträdare hålls, och även grovt kontrollera för om brottstrukturen 
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förändrats i riktningen mot fler ärenden som typiskt sett leder till uppklaring 
(verkar inte vara fallet här).  

Relevanta referensmått för den aktuella indikatorn är antalet anmälningar 
(1 566 900 år 2020 och 1 548 400 år 2019), antalet handlagda brott 
(1 615 176 år 2020 och 1 567 649 år 2019) och antalet inledda 
förundersökningar (de var 587 000 till antalet år 2020 och 549 000 till 
antalet år 2019). Samtliga värden har ökat något mellan åren, varför 
minskningen inte enkelt kan förklaras av ett minskat inflöde. 

Med hjälp av tolkningsramen kan förändrade arbetssätt och särskilda 
satsningar lyftas fram i form av snabbare lagföring. Här finns också 
slutsatser från relevanta fördjupningsstudier då Brå skrivit en rapport där 
satsningen utvärderats. Minskningarna som kan ses går dock inte helt att 
förklara av snabbare lagföring eftersom snabbare lagföring inte sjösatts i hela 
landet. En fortsatt analys skulle därför kunna titta närmare på tilldelade 
medel och utfallet behöver även studeras i relation till andra indikatorer. När 
det gäller målområdet volymhantering finns ett visst beroende mellan 
indikatorerna. Utfallen kan bedömas självständigt i relation till uppställda 
mål, men analysen bör innefatta utvecklingen av de andra indikatorerna. Om 
brottmålsprocessens tidsomfattning skulle minska, kan det avspeglas i 
balanserna. 

Steg 3: Bedömning av måluppfyllelse 
Den slutgiltiga bedömningen skulle i detta exempel kunna vara att utfallet är 
gott nog för att man ska kunna säga att myndigheternas egna arbete har 
bidragit till att målet har nåtts, och att rättskedjan i detta avseende har 
fullföljt sina uppgifter. Detta indikeras i figur 7. Av bedömningen skulle 
kunna följa att målet för nästkommande år är en bibehållen nivå och att mer 
tid och kraft används för att annat målområde som inte fallit lika väl ut.  
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Figur 7. Slutlig bedömning av måluppfyllelse. 

 
*Namnen på indikatorerna har i vissa fall förkortats av utrymmesskäl. 

Möjligheter till att beakta jämställdhetsperspektivet i Brås 
modell 
I regeringens uppdragsformulering finns inga uttalade krav på att beakta ett 
jämställdhetsperspektiv och därför har det inte varit ett syfte att lyfta fram 
detta perspektiv i rapporten. Brå har dock, i likhet med andra statliga 
myndigheter, blivit ålagda av regeringen att låta ett jämställdhetsperspektiv 
genomsyra myndighetens verksamhet, inom ramen för den så kallade 
jämställdhetsintegreringen. Som en del i detta redovisar Brå till exempel 
tillämpliga delar av den officiella kriminalstatistiken uppdelat på kvinnor och 
män. Under arbetet med att utveckla en modell för uppföljning av 
rättskedjans myndigheter, har därför frågan kommit upp hur 
jämställdhetsperspektivet kan beaktas i Brås förslag, och inte minst huruvida 
de föreslagna indikatorerna bör delas upp på kön. Här redovisas möjligheter 
och svårigheter med att göra detta. 

För att kunna ta ställning till huruvida det råder jämställdhet, behöver 
förutsättningar vid mätningen vara likvärdiga för kvinnor och män. När det 
gäller personer som är misstänkta för brott finns en problematik eftersom 
omständigheterna är uppenbart olika – män begår i genomsnitt avsevärt fler 
och grövre brott än kvinnor och omständigheterna vid brotten skiljer sig åt 
(statistiskt sett). Följden av att kvinnor och män är misstänkta för olika typer 
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av brott, och att olika brott prioriteras olika högt, blir att rättsväsendet i 
genomsnitt lägger mer resurser och gör större ansträngningar för att kunna 
lagföra personen i de fall den är en man jämfört med när den är en kvinna. 
En redovisning utifrån kön är därför mindre användbar för att belysa ett 
jämställdhetsperspektiv för flera indikatorer, främst inom målområdena 
volymhantering och störningsåtgärder. 

Därtill bygger flera av indikatorerna på enheten brottsmisstankar. En och 
samma person kan ge upphov till flera brottsmisstankar. Att studera kön när 
redovisningen görs på brottsmisstankar kan därmed lätt leda till felaktiga 
slutsatser. Eftersom det är vanligare bland män att en och samma person står 
bakom ett stort antal brottsmisstankar riskerar resultaten för män att bli 
kraftigt överskattade om resultat som baseras på brottsmisstanke delas upp 
på kvinnor och män. Däremot kan brottsmisstankar användas som ett mått 
på arbetsbelastningen i rättskedjan, och då spelar det mindre roll om det är 
flera misstänkta eller om en och samma person är misstänkt för flera brott. 
Resursmässigt finns dock till exempel ingen strävan efter att brott som män 
respektive kvinnor begår ska utredas i lika stor utsträckning. Ett tillägg är 
dock att möjligheten att använda aktörsinformationen för att titta på unika 
individer kvarstår om man skulle vilja göra sådana fristående analyser i 
andra sammanhang. 

Med reservation för ovanstående finns fortfarande möjligheter att utforma en 
nedbrytning i brottskategorier för att särskilja brottstyper som typiskt sett 
begås av eller drabbar något av könen. Det ger möjligheter att följa upp 
uttalade prioriteringar, till exempel sådana som hör till regeringens 
jämställdhetspolitiska mål om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. En 
sådan brottsindelning kan också användas för att studera likheter och 
skillnader avseende till exempel volymhanteringsmåtten och därmed svara på 
frågor om rättsprocessens tid, eller svara på om sannolikheten för att ett 
ärende leder till påföljd skiljer sig åt för dessa brottstyper. I den mån som 
rättsväsendet är bättre rustat för att utreda och lagföra vissa typer av brott 
inom rimlig tid, och det finns en snedfördelning i vilka som utsätts för dem, 
är det viktig information ur jämställdhetssynpunkt.  

Flera av indikatorerna som föreslagits har person som den centrala enheten. 
För denna typ av redovisning är det i allmänhet oproblematiskt att dela upp 
resultaten på kvinnor och män.  
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Indikatorn om upplevelser av bemötande kan användas för att närma sig 
frågor som rör om vissa utsatta upplever bättre bemötande än andra. Män 
och kvinnor utsätts för brott av olika karaktär och har därmed troligen olika 
behov i mötet med rättskedjan. Sådana analyser ger i förlängningen kunskap 
om huruvida män och kvinnor har samma eller olikartade upplevelser av 
rättstrygghet. Utöver att upplevelserna av kontakter med rättsväsendet skiljer 
sig åt mellan könen, gör också förtroendet det. Även det kan vara viktig 
information vid bemötandet av utsatta och andra personer som av olika skäl 
blir delaktiga i en brottsutredning. 

Indikatorerna som bygger på målsägarstatistiken går också att dela upp på 
kön. Sådana analyser kan möjliggöra att Sverige uppfyller internationella 
krav på att kunna ta fram registeruppgifter om målsägare avseende mäns 
våld mot kvinnor (Istanbulkonventionen). Regeringens prioriteringar av vissa 
brottstyper kan både spä på och minska könsmässiga olikheter i vilka 
målsägare som får sin sak utredd och prövad. Sist men inte minst går 
återfallsindikatorn och de indikatorer som avser behoven inom 
Kriminalvården också att dela upp på kön. Eftersom det främst är män som 
blir föremål för Kriminalvårdens insatser finns risk för att verksamheten 
anpassas mer efter mäns behov. Könsuppdelningar kan därmed bidra till att 
belysa om både kvinnors och mäns rehabiliteringsbehov blir mötta i 
jämförbar utsträckning. 
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Slutsatser och nästa steg 
Detta kapitel innehåller de huvudsakliga slutsatserna i rapporten och Brås 
förslag om det kvarstående arbetet som krävs för att realisera förslagen som 
lyfts fram. Tre utvecklingsområden berörs:  

• vidareutveckling av indikatorerna 
• arbetet med rättsväsendets digitalisering 
• Regeringskansliets styrning av rättskedjan. 

Vidareutveckling av resultatindikatorerna 
Som framgått av föregående kapitel är flera av Brås förslag på önskvärda 
indikatorer inte realiserbara i dagsläget. I resultatkapitel 2 har det för varje 
indikator framgått vilka specifika hinder och felkällor som i dagsläget 
förhindrar en realisering och vilka utvecklingsinsatser som krävs. I tabellen 
nedan redovisas en grov gruppering av indikatorerna utifrån om 
utvecklingsinsatserna som krävs för en realisering bedöms vara mindre eller 
större i omfattning, utan hänsyn till nuvarande resurstillgång. Någon 
prioritering av indikatorerna har inte heller gjorts. Bedömningarna är av 
förklarliga skäl svåra att göra då utvecklingsarbetet i de flesta fall består av 
en rad olika moment. Dessa innefattar:  

• utveckling av nya eller ändrade utbyten inom arbetet med 
rättsväsendets digitalisering (en förutsättning är att informationen ska 
utbytas i strukturerat form)   

• utveckling av de levererande myndigheternas systemstöd, och  

• utveckling som krävs för anpassning av mottagande system för 
hantering av ny information (till exempel hos Brå) samt framtagning 
av själva indikatorerna (i detta ingår till exempel kvalitetssäkring)  

Tabellen visar att det finns tre indikatorer som i princip inte behöver något 
vidare arbete. Därefter finns en grupp där arbetsinsatsen bedöms som relativt 
liten. Indikatorerna i denna grupp är sådana där data redan finns, eller börjar 
samlas in i samband med domstolarnas driftsättning av DiBa. Beteckningen 
liten bör här ses relativt de andra indikatorerna och i förhållande till 
punktuppställningen ovan.  
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I mellankategorin finns en indikator som bygger på Kriminalvårdens 
verksamhetssystem och de som bygger på målsägaruppgifter och som 
kommer kräva både utveckling av systemstöd och kvalitetsförbättringar för 
att kunna realiseras enligt förslag. Därefter kan de tekniska möjligheterna att 
skapa de nya indikatorerna utredas. Här ingår också indikatorn om 
förverkande som föreslås bygga på utvecklingsinsatsen om beslag som är 
högt prioriterad inom rättsväsendets digitalisering. 

Det har tidigare framgått att indikatorn för resurskrävande ärenden är den 
som ligger längst ifrån en realisering. Arbetsinsatsen blir särskilt stor 
eftersom varje villkor i princip utgör ett eget mått och för att uppgifter från 
samtliga myndigheter i rättskedjan ingår. I denna kategori ingår också 
Klienter med sysselsättning i anstalt då den kräver en vidareutveckling och 
integrering av två olika systemstöd. 

Tabell 24. Övergripande sammanställning av arbetsinsatsen som krävs för att realisera de 
föreslagna indikatorerna. 

Ingen Liten Mellan Stor 
14. Bemötande i 
rättskedjan  
15. Förtroende för 
rättskedjan 
16. Återfallsprevalens 
 

1. Påföljdsprocent av 
brottsmisstankar 
2. Balansens storlek 
3. Balansens ålder 
4. Brottmålsprocessens 
tidsomfattning 
5. Kompletterade 
utredningar 
6. Ogillade 
brottsmisstankar i 
tingsrätt 
7. Ändringsfrekvens i 
hovrätt 
10. Företagsbot 
11. Näringsförbud 
 

9. Förverkande av 
brottsutbyte 
12. Målsägare i inledda 
förundersökningar 
13. Målsägare i 
avgjorda brottmål 
18. Klienter med 
sysselsättning i anstalt 

8. Lagförda i 
resurskrävande ärenden 
17. Klienter som fullföljt 
riskreducerande 
insatser 
 

En förskjutning mot ett helhetsperspektiv, som bland annat resulterar i att 
flera indikatorer bygger på uppgifter från mer än en myndighet, medför att 
frågan om vem som ska ta fram de övergripande måtten väcks. Det ligger 
inte inom ramen för uppdraget att besvara frågor om hur förslagen bäst 
förvaltas i framtiden. Att Brås system för officiell rättsstatistik angivits som 
datakälla för flertalet indikatorer behöver inte tolkas som att Brå föreslår att 
uppgifterna ska hämtas därifrån. Brå har tillgång till uppgifterna men datan 
kommer ursprungligen från myndigheterna. Ett nödvändigt påpekande är 
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dock att de aktuella myndigheterna inte har samma rättsliga förutsättningar 
för att behandla och samköra andra myndigheters information samt att de 
saknar ett system för integration av data. Därmed har myndigheterna i 
dagsläget inte samma juridiska eller tekniska förutsättningar för att ta fram 
nödvändiga uppgifter.  

Oavsett om Brå eller myndigheterna själva skulle uppdras att ta fram 
indikatorerna skulle en realisering av löpande framställning av indikatorerna 
kräva uppbyggnad eller utbyggnad av system för löpande 
statistikproduktion. Ett sådant arbete behöver förenas med ett tillskott av 
resurser, och detta behöver ske vid en tidpunkt som gör det möjligt att ta 
fram uppgifterna utan den grad av manuell hantering som krävts för att ta 
fram underlaget till denna rapport. 

Volymhanteringsindikatorerna kan utökas till att omfatta den 
verkställande delen 
Utöver ovanstående har Brå några förslag om en framtida utveckling av 
indikatorerna. Ett av dessa handlar om att utöka 
volymhanteringsindikatorerna till att även omfatta den verkställande delen 
av rättskedjan. I de förslag som lämnas i denna rapport inkluderas inte den 
verkställande delen av brottmålsprocessen. En utökad integrering av 
Kriminalvården i rättsväsendets digitalisering är en förutsättning för att 
indikatorerna i framtiden ska kunna beräknas sammantaget för alla 
myndigheterna. Ännu saknas möjligheten att leverera uppgifter till Brå som 
möjliggör en spårbarhet tillbaka i rättskedjan. Med det sagt ser Brå såväl som 
Kriminalvården positivt på framtida möjligheter att anpassa 
volymhanteringsindikatorerna så att det går att följa och mäta volymerna 
även i den verkställande delen av kedjan.  

En utvidgning av volymhanteringsindikatorerna till att även inkludera den 
verkställande delen skulle innebära att rättskedjans slutpunkt flyttas fram 
från beslut om påföljd till start av verkställighet. Då skulle indikatorerna till 
exempel omfatta de klienter som lagförts men som av olika skäl ännu inte 
fått påbörja verkställighet av påföljd.   

Hur de enskilda indikatorerna skulle behöva utformas behöver analyseras 
närmare, bland annat med hänsyn till olika typer av lagföringar 
(strafföreläggande och domar), det urval av klienter eller verkställigheter som 
ska ingå (anstalt, frivård etc.) och de beslutstidpunkter som ska definiera 
indikatorerna. Särskilda hänsyn som behöver tas i beaktande rör bland annat 
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tid som avtjänats i häkte, personer som inte inställer sig och som efterlysta 
blir föremål för polisens ansvar, personer med verkställighetshinder eller 
praktiska hinder, beviljade uppskov, ansökan och utredning om 
intensivövervakning (IÖV), klienter som döms för nya brott under 
verkställighet och överföringar av personer för verkställighet i annat land. 

Ytterligare en utmaning är att ge förslag på hur påföljder som verkställs av 
andra aktörer än Kriminalvården ska hanteras. Till exempel verkställs 
rättspsykiatrisk vård av en region, flera ungdomspåföljder av socialtjänsten 
och sluten ungdomsvård av Statens institutionsstyrelse. Sådana påföljder 
skulle inte automatiskt bli tillgängliga även om Kriminalvården integreras i 
digitaliseringen av rättsväsendet. Det behövs därför en särskild lösning för att 
indikatorerna ska innefatta även dessa aktörer.  

Möjligheten att hitta ett samstämmighetsmått för Kriminalvården kan 
undersökas närmare 
Brå har i arbetet med indikatorerna funderat över möjligheterna att 
komplettera målområdet om samstämmighet med en indikator som tar sikte 
på kvaliteten i Kriminalvårdens arbete. Detta skulle göras i syfte att mäta 
ännu en aspekt av rättssäkerhet, och ligga i linje med ESV:s (2022) 
iakttagelse om att enhetlighet kan vara ett sätt att mäta rättslig kvalitet. I 
dagsläget föreligger dock ett väsentligt hinder som utgörs av att 
konstruktionen som tar sikte på regionala skillnader inte är meningsfull på 
samma sätt som för de övriga myndigheterna eftersom det snarare är regel än 
undantag att klienter flyttas mellan regioner under sin verkställighet. Skälet 
är att anstalter av olika säkerhetsklass och förekomsten av olika 
behandlingsprogram inte är jämnt fördelade över landet. Utvecklingen av ett 
sådant mått behöver för Kriminalvårdens del därför ta sikte på någon annan 
enhet än regioner för att fånga upp osakliga skillnader. Ett förslag är därför 
att undersöka någon annan omständighet som fångar någon annan 
dimension av likvärdighet. Även här finns dock hinder i dagsläget eftersom 
det inte går att följa enskilda individer i Kriminalvårdens uppföljningssystem. 

Passningspoäng – en möjlig indikator på informationsutbytet med 
aktörer utanför rättskedjan 
Enligt Brås förslag utgör störningsåtgärder sådana åtgärder som kan vidtas 
inom ramen för utrednings- och lagföringsverksamheten och som har en 
brottsreducerande verkan på kriminella verksamheter. Att ta vinningarna av 
brott och förhindra brottsupplägg är dock inte något som bara rättsväsendets 
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myndigheter kan göra. Det finns flera andra aktörer som har egen kapacitet 
att utreda och fatta beslut med liknande konsekvenser (exempelvis 
Skatteverket, Försäkringskassan, tillsynsmyndigheter såsom Skolinspektionen 
och Inspektionen för vård och omsorg samt kommuner och regioner). 
Rättsväsendets möjligheter att upptäcka och hantera ekonomisk och 
organiserad brottslighet som systematiskt utnyttjar välfärdssystemet samt 
luckor i lagstiftningen är begränsade, och myndigheter utanför rättsväsendet 
spelar en stor roll som samarbetspartner – både som upptäckare av 
oegentligheter som rättsväsendet kan utreda och som mottagare av 
information från rättsväsendet som kan leda till åtgärder utanför de 
straffrättsliga regleringarna.  

Det vore önskvärt om en indikator kunde konstrueras som fångar betydelsen 
av denna informationsöverföring, eller beroendet mellan dessa aktörer, och 
därmed visa på bidraget till den störningseffekt som uppstår: ett slags mått 
på brottsbekämpningens potential i andra system. I Brås förra rapport 
omnämndes detta som ”passningspoäng” och syftade till att synliggöra den 
verksamhet som inte fångas av dagens mått, men som leder till beslut och 
åtgärder hos andra aktörer till följd av rättsväsendets arbete. Det har blivit 
tydligt i Brås kontakter med myndigheterna i rättskedjan att 
informationsutbytet i dag inte sker på något strukturerat sätt. Det kan 
handla om allt från att ett tillslag görs tillsammans med personer från andra 
myndigheter till att enskilda handlingar skickas mellan myndigheterna.39  

Behovet finns av att vissa centrala utbyten (och beslut) blir spårbara i 
strukturerad form och inte avgränsas till att räknas inom ett givet 
brottsfenomen eller en given insats (till exempel inom ramen för 
myndigheternas gemensamma arbete mot organiserad brottslighet). 
Ytterligare stöd för en indikator som tar sikte på informationsflödet går att 
hitta i Statskontorets rapport (Statskontoret 2021), där slutsatsen dras att det 
saknas indikatorer för samverkan avseende det förvaltningspolitiska målet 
och att avsaknaden är typiskt för New Public Management, eftersom 

                                                
39 En sammanfattande bild av samarbetet som sker mot den organiserade brottsligheten presenteras i den 
årliga redovisningen av det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet (Polisen 2021). 
Rapporten bekräftar till stor del att de indikatorer som Brå föreslår under detta målområde är väsentliga, och 
den visar också hur viktigt samarbetet med nationella och internationella aktörer är. Man konstaterar dock 
också följande: Gränsen mellan det arbete som beslutas och genomförs inom den myndighetsgemensamma 
satsningen och annat arbete vid myndigheterna har successivt blivit mindre tydlig ... Det innebär emellertid 
att satsningens roll blir mindre tydlig, och det blir svårare att följa upp utfallet av arbetet. (Polisen 2021, s. 
58). 
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samverkan som fenomen inte lätt går att mäta eller följas upp. Det är alltså 
en följd av stuprörstänkande, och här menar Brå att incitamenten till 
samarbete kan förstärkas om uppföljningen anpassas, trots regeringens 
invändning om att det framgår av myndigheternas övergripande 
styrdokument och lagregleringar att myndigheterna ska samarbeta 
(Regeringen 2019). Detta gäller även det arbete som sker genom utbyte av 
information och andra resurser mellan rättsväsenden i olika länder. 

Det är för tidigt att lämna konkreta förslag på hur en sådan indikator skulle 
kunna se ut, men det kan nämnas att det finns pågående arbeten, vars 
resultat kan bli betydelsefulla för hur en sådan indikator skulle kunna 
utformas. Det vid Brå placerade kansliet för rättsväsendets digitalisering har 
inlett en kartläggning för att identifiera hur utvecklingen angående 
informationsutbyte både nationellt (Myndigheten för digital förvaltning, 
DIGG, arbetar med att ta fram byggblock för digital infrastruktur) och på 
europeisk nivå (här utvecklas så kallat E-kodex för informationsutbyte 
mellan rättsväsendets myndigheter i Europa) kan komma att bli relevant i 
form av både framtida krav och framtida möjligheter. Viktigt i nästa steg är 
att beskriva hur informationsflödet kan kopplas till uppföljningsmålet i den 
strategiska planen för myndigheternas digitaliseringsarbete.  

Fortsatt digitalisering av rättsväsendet 
Förslagen i denna rapport leder till den övergripande slutsatsen att 
digitaliseringsarbetet framstår som centralt för att främja uppföljningen av 
myndigheterna och för att skapa möjligheter att utforma en 
myndighetsövergripande uppföljning som inkluderar ett kedjeperspektiv. 
Som nämnts i inledningen av rapporten drivs arbetet med digitaliseringen av 
rättsväsendet numera med stöd av förordningen (2019:1283) om 
rättsväsendets digitalisering. Enligt förordningen är ett av digitaliseringens 
syften att utveckla möjligheterna till analys och uppföljning (2 §). I Strategisk 
plan för samverkan inom rättsväsendets digitalisering 2023–2027 
(Rättsväsendets digitalisering 2022) framgår också att ett av de fyra 
strategiska målen består av just uppföljning, med målformuleringen: Rätt 
digitala förutsättningar för uppföljning och analys inom rättsväsendet, vars 
första delmål är att ta höjd för de förslag som lämnas i denna rapport.  

Konkreta utvecklingsbehov har framgått i genomgången av indikatorerna 
och kan sammanfattas i följande övergripande punkter: 
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• DiBa driftsätts enligt plan och uppfyller ställda krav på innehåll och 
kvalitet, och de avvikelser som identifierats omhändertas. Det medger 
en spårbarhet genom rättskedjan (i första hand genom unik identitet 
för brottsmisstankar i data från domstolarna) och strukturerad 
information om annan rättsverkan av brott, bland annat företagsbot 
och näringsförbud, som ger möjlighet att se utfallet av åklagarnas 
yrkanden. 

• Kvalitetsförbättringar görs generellt avseende aktörsinformation, inte 
minst information om målsägare (inklusive juridiska personer) och 
informationen görs sedan spårbar genom rättskedjan. 

• Kriminalvården arbetar utifrån målet att kunna leverera data enligt 
strukturen och formatet i den gemensamma informationsmodellen. 

• En digital hantering för sammanhållna brott i stora ärenden införs, 
som medger möjlighet till ett strukturerat elektroniskt utbyte av 
antalet ingående brott och brottsmisstankar. 

• Information om förundersökningsledande myndighet följer med varje 
unik brottsmisstanke. 

• Så kallad juridisk information (lagrum) blir spårbar i kedjans olika 
led för att möjliggöra en uppdelning i brottstyper vid analyser av 
myndigheternas resultat. Denna kräver driftsättning av DiBa för 
domstolarnas räkning och möjligheten att utbyta data mellan Brå och 
Polismyndigheten för detta ändamål. 

Utöver ovanstående lämnas vill Brå lyfta fram två punkter som tar sikte på 
en än mer långsiktig vidareutveckling av indikatorerna: 

• Möjligheterna till informationsutbyte med andra myndigheter och 
rättsväsenden utomlands inventeras. 

• Den prioriterade utvecklingsinsatsen avseende utbyte av beslag 
realiseras. 

Enligt planen för gemensamma utvecklingsinsatser inom samverkan för 
rättsväsendets digitalisering under 2023 ska Brå tillsamman med berörda 
myndigheter genomföra ett planeringsarbete i syfte att möta 
informationsbehoven som identifierats ovan. I arbetet ingår även att 



 

126 

konkretisera behoven och påbörja ett kravarbete med målsättningen att 
kunna påbörja ett utvecklings- och införandearbete i prioriterade delar. 

För att kunna förverkliga de lämnade förslagen krävs således att arbetet med 
rättsväsendets digitalisering fortskrider enligt plan. Mot bakgrund av att 
förändringar kan och bör fortsätta, i takt med att uppföljningen av 
rättskedjan förbättras, är det viktigt att uppföljningsperspektivet på ett mer 
generellt plan fortsätter att beaktas i den framtida digitala utvecklingen. 

Regeringens styrning av rättskedjan 
I detta avsnitt inryms förslag på vidareutveckling med inriktning mot 
modellen och regeringens styrning av rättskedjan i stort. Här sammanfattas 
också hur Brå tillgodosett uppdragets krav på en sammanhållen uppföljning 
som även svarar mot myndigheternas enskilda behov, hur hänsyn till 
kvalitativa och kvantitativa aspekter byggts in i modellen, vilka kopplingar 
som kan göras till resurser och hur modellen främjar ett långsiktigt 
perspektiv. 

Regeringskansliets och myndigheternas samarbete behöver utvecklas  
Brås förslag ställer krav på att samarbetet mellan Regeringskansliet och 
rättskedjans myndigheter utvecklas i ett antal avseenden. Detta är endast 
genomförbart om Regeringskansliet och myndigheterna delar 
begreppsapparat, och det förutsätter en gemensam förståelse av 
uppföljningsmodellen, både dess delar och dess användning. 

Även om rättskedjan inte kan bedömas utifrån de utfall som redovisas i 
rapporten hindrar det inte att förslagen, tillsammans med det övergripande 
ramverket, kan utgöra grunden till en diskussion om hur eventuella 
målsättningar skulle kunna se ut för rättskedjan inom de föreslagna 
strategiska målområdena. Det bör understrykas att det inte är Brå som ska 
sätta målen för rättsväsendet, utan det är ett arbete som Regeringskansliet 
behöver göra och som är avhängigt tätt samarbete och dialog mellan 
Justitiedepartementet och myndigheterna för att hitta rimliga målsättningar. I 
det inledande avsnittet om indikatorer påpekades att konstruktionen och 
utvecklingen av indikatorer behöver vara en cirkulär process där politiker 
behöver vara aktiva och tydliga i målformuleringarna.  

Brå ska inte heller bedöma måluppfyllelsen och betygsätta myndigheterna. 
Mot bakgrund av de intervjuer som genomfördes till den föregående 
rapporten bedömer Brå att Regeringskansliet behöver förbättra sin förmåga 
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att göra den slutgiltiga bedömning av måluppfyllelsen som beskrivits i denna 
rapport. Brå menar att ett sätt är att utvidga dialogen med myndigheterna. 
Det är också Brås förhoppning att den föreslagna modellen och de 
bakomliggande resonemangen i sig själva kan bidra till en kompetenshöjning. 
De utvalda indikatorerna, deras gruppering i sex olika målområden och den 
föreslagna målstrukturen knyter samman visioner och aktörsmål på ett sätt 
som ger tydligare ramar för såväl målformuleringar som målanalys. 

En ny form av samverkan mellan myndigheterna krävs också för att 
diskutera flödet i rättskedjan. Regeringen spelar en central roll som en 
”möjliggörare” av detta utbyte och behöver själv statuera exempel genom att 
sätta större fokus på kedjeperspektivet i sin egen kommunikation med 
myndigheterna och internt mellan olika enheter. ”Som man frågar får man 
svar” gör sig gällande i dagens styrning. Det är svårt för både regeringen och 
myndigheterna att ha ett helhetsperspektiv i styrningen, bland annat på 
grund av hur målen just nu är formulerade och hur de följs upp. Befintliga 
skrivningar i styrdokumenten om att myndigheterna ska samverka är för 
ospecifika. 

Sammanhållen och enskild uppföljning möjlig med Brås modell 
Förslagen i rapporten tar hänsyn till både behovet av en sammanhållen 
uppföljning av rättskedjan och de enskilda myndigheternas behov av separat 
uppföljning. Brå har föreslagit en myndighetsövergripande målnivå i form av 
sex strategiska målområden. Dessa målområden är myndighetsgemensamma 
i så måtto att flera myndigheters bidrag ingår i beräkningen av de tillhörande 
indikatorerna. Därtill påverkas utfallen av merparten av indikatorerna av 
flera myndigheter. Det innebär att regeringen med hjälp av dessa 
målområden kan sätta mål som inbegriper flera myndigheter och därmed ger 
incitament till samarbete och koordinering inom rättskedjan.  

Att följa upp indikatorer och strategiska målområden innebär därför en 
samtidig uppföljning av både de berörda myndigheternas verksamheter och 
uppfyllelsen av de myndighetsövergripande målen. Eftersom myndigheter, 
indikatorer och strategiska målområden är sammankopplade i 
resultattavlorna innebär en uppföljning av delarna (aktörsmålen) också en 
belysning av helheten (rättskedjan) och vice versa. I detta sammanhang vill 
Brå understryka följande: Även om delar (myndigheternas aktörsmål) och 
helhet (mål för rättskedjan) belyser varandra genom den föreslagna modellen 
för uppföljning, är det inte liktydigt med att delarna tillsammans summerar 
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till helheten. Framför allt i Brås förra rapport redogörs för att det finns 
aktörer utanför rättskedjan som också bidrar till de effekter som mäts. 
Medier kan inverka på allmänhetens förtroende för rättsväsendet, 
upplevelsen av rättstrygghet kan påverkas av Brottsoffermyndighetens arbete 
och otaliga andra omvärldsfaktorer spelar in för brottslighetens omfattning 
och struktur. 

Indikatorerna som föreslås fångar inte heller in alla delar av myndigheternas 
bidrag till de övergripande effekterna. Detta är också ett skäl till att Brå 
föreslår att aktörsmål på ett tydligare sätt motiveras i relation till visionerna, 
och till att visionerna i hög grad föreslås styra verksamheterna. Genom att 
ange och prioritera mål på en myndighetsövergripande nivå ökar utrymmet 
för myndigheterna att själva fatta de beslut som krävs för att bidra till 
myndighetsövergripande värden såsom ökad rättssäkerhet och rättstrygghet, 
minskad brottslighet och ökad trygghet. Ett annat skäl är att en ökad 
relevans av visionerna möjliggör en mer tillitsbaserad styrning – det vill säga 
en mindre operativ och mer strategisk styrning.  

Det är också ett rimligt antagande att ett fokus på effekterna frigör resurser 
som tagits i anspråk av till exempel pinnjaktsmotiverad verksamhet. Även 
om pinnjaktsmotiverad verksamhet är en så gott som ofrånkomlig reaktion 
då en organisation följs upp, styrs och tilldelas sina medel av en extern aktör, 
har Brå på olika sätt försökt att minska sådana incitament. Tre exempel är 
att: 1) i den mån det varit möjligt formulera indikatorer som inbegriper flera 
myndigheter, vilket gör att myndigheterna behöver samarbeta för att uppnå 
önskade utfall, 2) i den mån det varit möjligt formulera indikatorer som tar 
sikte på effekter av verksamheter (processkvalitet och brukarkvalitet), och 
endast då detta inte varit möjligt i stället formulera produktivitetsindikatorer, 
och 3) i den mån det varit möjligt använda datakällor från flera myndigheter 
i indikatorernas konstruktion. 

Brå vill här lyfta fram risken för att myndigheterna årligen förväntas redovisa 
ännu fler uppgifter till regeringen. Avsikten är inte att detta ska ske, utan att 
indikatorerna och de föreslagna delmåtten ska ersätta befintlig redovisning så 
långt som det är möjligt. Det behöver dock påpekas att regeringens behov av 
en övergripande bild, och myndigheternas behov av underlag för att kunna 
fatta verksamhetsnära beslut, inte alltid står i samklang. Även här krävs 
därför ett gemensamt arbete för att gallra bland måtten som används i dag 
och komma överens om vad som behöver redovisas till regeringen och vad 
som ger intern nytta på myndigheterna. 
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Indikatorerna speglar både kvalitativa och kvantitativa aspekter 
Brå har gjort en fördjupning i kvalitetsbegreppet som tydliggör vilka aspekter 
av kvalitet som de olika indikatorerna avser. Den modell som indikatorerna 
ingår i har i denna rapport utvecklats genom att särskilja och förtydliga två 
aspekter av kvalitet: processkvalitet och brukarkvalitet. Det är Brås 
bedömning att detta begreppspar konkretiserar kvalitetsbegreppet och gör 
det mätbart, och att regeringens bedömning av kvalitet kan baseras på 
utfallet av dessa indikatorer (som finns i målområdena regional 
samstämmighet, tilltro till rättsväsendet och återfall).  

De föreslagna underliggande nedbrytningarna är också ett sätt att närma sig 
kvalitetsdimensionerna i verksamheterna. På denna nivå är utfallen 
numeriska och har hög detaljrikedom, vilket möjliggör jämförelser av olika 
slag. Även tolkningsramen ger möjlighet till att beakta kvalitativa aspekter i 
utvecklingen. 

Produktiviteten i rättskedjan kan bedömas genom resultaten av indikatorer 
inom de strategiska målområdena volymhantering, störningsåtgärder, 
målsägare i rättsprocessen och återfall.  

De totala tilldelade medlen till var och en av myndigheterna, liksom särskilda 
resurstillskott, kan knytas till enskilda indikatorer som mäter både 
produktivitet och kvalitet, både i formuleringen av målen (anger 
prioriteringsgrad) och i den efterföljande bedömningen av utfallen (genom att 
ingå som referensmått). Tillsammans är detta tänkt att fungera som ett 
underlag för att bedöma effektiviteten i rättskedjan, liksom den näraliggande 
frågan huruvida myndigheterna hushållar väl med statens medel. 

Det finns emellertid andra aspekter av kvalitet som inte ryms inom de 
föreslagna indikatorerna och strategiska målområdena. Samtidigt ser Brå 
möjligheter att framöver bredda modellen till att omfatta hela 
verksamheterna. Då kan även indikatorer som mäter kvalitet och som 
omfamnar hela verksamheter inkluderas. Här avses indikatorer som inte är 
hänförliga till enskilda verksamhetsgrenar, exempelvis indikatorer som rör 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö. 

Långsiktighet är en förutsättning för att modellen ska fungera  
Visionerna för rättsväsendet och kriminalpolitiken, och även rättskedjans 
övergripande syften, har varit desamma under lång tid, vilket talar för att 
Brås modell och de syften som är föremål för målformuleringarna inte bör bli 
föremål för hastiga förändringar. Brå har också medvetet konstruerat 
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indikatorerna och föreslagit nedbrytningar på ett sätt så att de ska fungera 
långsiktigt, och inte bli inaktuella i händelse av till exempel lagändringar, 
omorganisationer eller straffskärpningar samt för att minska risken för 
pinnjakt och upplevd ryckig styrning. Modellen är dock samtidigt utformad 
för att den rådande politiken ska kunna komma till uttryck i de visioner och 
mål som formuleras. Enskilda resultatindikatorer kan också bytas ut med 
tiden om nya eller förbättrade möjligheter till uppföljning utvecklas, till 
exempel i takt med att digitaliseringen fortskrider. Det bör dock i så fall ske 
med hänsyn till de kvalitetskriterier som finns framtagna för indikatorer (se 
avsnittet om indikatorsbegreppet). Här diskuterades tre viktiga aspekter av 
kvalitet: 1. kvaliteten på data och de statistiksystem från vilka indikatorerna 
är härledda, 2. kvaliteten på indikatorerna själva, och 3. indikatorernas 
kvalitet i förhållande till ramverket.  

Även gällande utfallen och bedömningarna ställs vissa krav på långsiktighet. 
Flera av företeelserna som indikatorerna försöker fånga upp är trögrörliga, 
vilket innebär att förändringar i utfallen av resultatindikatorerna från år till 
år inte bör övertolkas, utan att det är den långsiktiga trenden som är 
viktigast. Flera av indikatorerna har även en fördröjning. Återfallsmåttet är 
det mest påtagliga exemplet, men även påföljdsprocenten och antalet 
utdömda näringsförbud under ett år kan spegla tidigare års arbete hos 
myndigheter som ligger tidigare i kedjan. Det medför också en 
rekommendation om att målen tidsbestäms på ett adekvat sätt och att 
bedömningarna av utfallen inte görs förhastat. 

Kopplingen till resurser 
En målsättning med rapporten är att innehållet ska bidra till regeringens 
analyser av förhållandet mellan tillförda resurser och uppnådda resultat. Ett 
övergripande medskick är dock att rapportens innehåll och förslagen i sin 
helhet skulle behöva analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv inom ramen för 
ett självständigt projekt, eftersom det inte varit ett huvudsakligt fokus för 
arbetet. En viktig dimension att beakta skulle då också vara vilka behov av 
uppföljning av resurser som eventuellt bör påverka utformningen av arbetet 
med rättsväsendets digitalisering. 

Brå har dock lämnat vissa förslag som har bäring på resursperspektivet. 
Redan i förra rapporten föreslogs att särskilt resurskrävande ärenden ges en 
egen indikator. Samtliga myndigheter har ansett det nödvändigt att förhålla 
sig till ärenden som tar mycket stora resurser i anspråk och väga dessa 
ärendens prioritet mot behovet av att samtidigt hålla balanserna i stort på en 
rimlig nivå. Genomgången visar att flera av myndigheterna har olika interna 
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definitioner. Tidsredovisning, som skulle vara ett relativt bra resursmått 
eftersom det finns en tydlig koppling mellan tid och kostnader, framstår dock 
inte som ett realistiskt alternativ så som utrednings- och lagföringsprocessen 
ser ut i praktiken.  

Brå har också försökt föreslå delmått på respektive myndighets bidrag till 
helheten för de indikatorer där det är möjligt (inte minst volymhantering). 
Det bör ge en fortsatt möjlighet att allokera resurser till myndigheterna var 
för sig för att skapa en mer effektiv rättskedja. 

 Att brottsmisstankar valts som enhet för många indikatorer har också 
påverkats av att detta speglar resursåtgången på ett bättre sätt än vad till 
exempel ärenden eller personer bedöms göra. 

Modellen som föreslås är också tänkt att möjliggöra analyser av 
indikatorerna uppdelat på brottstyp. Utöver den i rapporten föreslagna 
uppdelningen, kan den brottsinledning som tagits fram inom ramen för det 
myndighetsövergripande regeringsuppdraget att bedöma framtida 
verksamhetsvolymer i rättskedjan användas (Justitiedepartementet, 2019). 
Den övergripande indelningen i den består av tre kategorier: en med särskilt 
resurskrävande brott (skapades inledningsvis utifrån de brottstyper som var 
särskilt krävande för Kriminalvården, men som senare konstaterades vara 
resurstunga för samtliga myndigheter), en med initialt volymstarka brott 
(brottstyper som utgör en stor andel av alla anmälda brott och därmed är 
betungande för Polisen, men som inte så ofta leder vidare i rättskedjan) och 
en med övriga brott (Brå m.fl. 2022). Även en sådan indelning kan bidra med 
information om hur resurser fördelas genom rättskedjan i relation till den 
anmälda brottslighetens struktur. 

En viktig reservation avseende kopplingen mellan resurser och resultat på 
övergripande nivå är att kedjeperspektivet, som tar sikte på en delmängd av 
de berörda myndigheternas verksamheter, och sättet som den ekonomiska 
styrningen är uppbyggd på, med ett eget anslag och en egen budget för varje 
myndighet, skär på olika ledder. En uppföljning som tar sikte på rättskedjan 
är därför svår att beskriva i resursmässiga termer (både ekonomiska och 
personella eller tidsmässiga). Det är naturligt att regeringen, i samband med 
att de aktuella myndigheterna tilldelas stora resursförstärkningar, också vill 
ha kunskap om hur dessa resurser fördelas internt i myndigheterna och med 
större precision kunna säga vilka resultat det leder till. Samtidigt menar Brå 
att det ligger i den tillitsbaserade styrningens anda att myndigheterna tillåts 
dimensionera verksamheten och fördela resurser självständigt, snarare än 
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utifrån regeringens föreställningar om vilka resurser och insatser som borde 
leda till större effektivitet. Med det sagt är ytterligare ett förslag som lämnas i 
rapporten att regeringen i formuleringen av både övergripande mål och 
aktörsmål kan uttala prioriteringsgraden och anslå medel för ändamålet. 
Därutöver ska tilldelade medel fortsatt utgöra ett referensmått mot vilket 
indikatorernas utfall kan ställas i bedömningen av måluppfyllelsen. Höga 
krav behöver ställas på denna bedömning eftersom det inte alla gånger är 
möjligt att säga vad en peng i ”input” motsvarar i ”output”. Det finns ingen 
given relation eftersom det finns många parametrar, interna såväl som 
externa samt påverkbara och icke-påverkbara, som spelar roll för 
myndigheternas resultat. Avvägningen mellan dessa är kärnan i den slutliga 
bedömningen av myndigheternas effektivitet och måluppfyllelse. 

Slutord 
Som avslutning på denna rapport vill Brå lyfta fram tre genomgående teman i 
de förslag som getts: förenkling, transparens och helhetsperspektiv. 

I rättskedjan ingår flera myndigheter, och det gör rättskedjan till en komplex 
verksamhet. Komplexiteten ökar också med anledning av att myndigheterna 
inte bara har olika, om än ofta kompletterande, uppgifter i samhället och 
olika roller i rättskedjan, utan också med anledning av att de använder olika 
datasystem och olika enheter för sina verksamhetsbeskrivningar, vilket ställer 
höga krav på att såväl förstå som ta hänsyn till olikheter och arbetssätt. 
Härutöver finns också den politiska dimensionen, vilken först och främst har 
inneburit att Brå har haft att utforma en styrmodell vars mål inte är givna 
eller ens beständiga över tid. Den politiska dimensionen har också varit 
närvarande på så sätt att myndigheterna är oberoende av regeringen och i 
ökande grad uppmuntras av regeringen att anamma en tillitsbaserad styrning. 
Samtidigt har regering och riksdag att ställa krav på myndigheternas arbete 
och besluta om deras resurser. Komplexiteten kan också ses som en följd av 
att samspelet mellan regeringen och myndigheterna i en inte obetydlig grad är 
resultatet av en process där praxis vuxit fram under lång tid för att fylla ut de 
delar där styrning och samarbete av olika anledningar inte har reglerats i 
detalj, eller där detaljreglering inte har kunnat införas eller bedömts som 
lämpligt att införa. 

Av anledningar som nämnts ovan är komplexitet ofrånkomlig i det som 
uppdraget omfattar. Brås avsikt har därför varit att i möjligaste mån minska 
komplexiteten – att förenkla. Att göra styrningen mer transparent har 
fungerat som en lösning för att minska komplexiteten. Detta gäller inte minst 
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myndigheternas behov av tydlighet och förutsebarhet liksom behovet av en 
förstärkning av Regeringskansliets förmåga att självständigt bedöma 
myndigheternas resultat. 

Rapporten har försökt bidra till förenkling och transparens, bland annat 
genom att lämna förslag om en tydligare gemensam begreppsapparat och 
tätare myndighetsdialog. Brå har också lämnat en redogörelse för hur 
regeringens visioner och mål för myndigheterna hänger samman, och gett 
förslag på en begränsad uppsättning indikatorer som kan användas för att 
ersätta och minska myndigheternas redovisningskrav. Brå har också 
föreslagit verktyg för att underlätta regeringens bedömning av rättskedjans 
måluppfyllelse och stärka förutsättningarna för samsyn i dessa bedömningar.  

I Brås uppdrag betonas slutligen också behovet av att stärka 
helhetsperspektivet, vilket är en stor utmaning givet hur den befintliga 
styrningen och uppföljningen av rättskedjans myndigheter ser ut. Det gäller 
inte endast de enskilda myndigheterna och deras respektive IT-stöd utan även 
de som arbetar med att samordna styrningen av rättskedjans myndigheter. 
Särskilt för myndigheterna ställer ett rättskedjeperspektiv krav på att de ska 
kunna identifiera och förstå det egna bidraget till helheten, samt ibland lägga 
resurser på att registrera och ta fram uppgifter som är till begränsad nytta 
inom den egna verksamheten, men som kan vara andra myndigheter till 
gagn. Samordning av och samarbete mellan rättskedjans myndigheter gör 
rättskedjan till något mer än de ingående myndigheterna.  

Det är Brås förhoppning att den föreslagna modellen underlättar för den 
samordning och det samarbete som krävs för att i förlängningen minska 
brottsligheten, öka tryggheten och stärka rättssäkerheten och rättstryggheten. 
För att implementera modellen krävs dock att resurser allokeras för att göra 
det arbete som krävs, och inte minst för att göra de tekniska anpassningar 
som är nödvändiga för att implementera de föreslagna indikatorerna. 
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 Brås analys av myndigheternas styrdokument 

Regeringens budgetproposition 

Regeringens visioner 
Regeringen anger fyra visioner som är fördelade inom två områden: 
kriminalpolitiken och rättsväsendet. 

Tabell B1. Regeringens visioner (budgetpropositioner avseende åren 2018 och 2021). 

Område Visioner 
Kriminalpolitik Minska brottsligheten och öka tryggheten  

Rättsväsende Öka rättssäkerheten och öka rättstryggheten  

Visionerna för kriminalpolitiken definieras i regeringens budgetpropositioner 
som minskad brottslighet (mäts genom måttet anmälda brott) och ökad 
trygghet (mäts genom mått hämtade från enkätundersökningen Nationella 
trygghetsundersökningen). Visionerna för rättsväsendet definieras i 
regeringens budgetpropositioner som ökad rättssäkerhet och rättstrygghet. I 
regeringens budgetproposition omtalas dessa två visioner på så sätt att 
rättssäkerhet avser de rättsliga villkoren för personer som staten har 
anledning att betrakta som misstänkta, tilltalade eller i verkställighet av 
straff.40 Rättstrygghet avser i sin tur de rättsliga villkoren för personer som 
staten har anledning att betrakta som utsatta för brott.41 För dessa finns 
dock inga korresponderande och etablerade mått som mäter respektive 
företeelse. 

Här kan också påpekas att en ”ökning” eller ”minskning” av ett fenomen 
förutsätter att fenomenet är mätbart. Såvitt framgår av styrdokumenten 
uppfattar emellertid regeringen att mätning av rättssäkerhet och rättstrygghet 
är svår. 

                                                
40 ’’Rättssäkerhet innebär att rättsskipning och annan myndighetsutövning ska vara förutsebar och enhetlig 
samt bedrivas med hög kvalitet.’’ (Prop. 2020/21:1. Utgiftsområde 4. s. 6). Innebörden av rättssäkerhet 
utvecklas i 9---11 § regeringsformen (1974:152).   
41 ’’Med rättstrygghet avses att enskilda personer och andra rättssubjekt ska vara skyddade mot brottsliga 
angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och egendom.’’ (Prop. 2020/21:1. Utgiftsområde 4. s. 6). 
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Målanalysen baseras på fyra centrala mått … 
När regeringen i budgetpropositionen gör sin bedömning av på vilket sätt de 
två visionerna för kriminalpolitiken har utvecklats genom myndigheternas 
verksamheter används tre mått. I bedömningen av på vilket sätt visionerna 
för rättsväsendet har utvecklats genom myndigheternas verksamheter 
används däremot två olika typer av underlag: mått och ”andra 
omständigheter”. I tabellen nedan sammanställs dessa. 

Tabell B2. Underlag för regeringens målanalys avseende visionerna. 

Område Analysunderlag 

Kriminalpolitiken Anmälda brott Utsatthet för brott Upplevelse av trygghet 

Rättsväsendet Förtroende för 
rättsväsendet 

’’Andra omständigheter’’  

… och andra omständigheter 
De omständigheter som regeringen hänvisar till i sin bedömning av 
effektiviteten och kvaliteten i myndigheternas verksamheter varierar över tid. 
I tabellen nedan presenteras de olika kategorier av ”andra omständigheter” 
som regeringen lyft fram i sin målanalys.  

Tabell B3. Andra omständigheter som ligger till grund för regeringens målanalys. 

Område  Kategorier av  
’’andra omständigheter’’ år 2018 

Kategorier av  
’’andra omständigheter’’ år 2021 

Rättsväsendet 
 • Brottsförebyggande arbete  
• Utredning och lagföring  
• Dömande verksamhet  
• Verkställighet och påföljd  
• Kompetensförsörjning 

• Brottsutveckling och flöde i 
rättskedjan  

• Brottsförebyggande arbete  
• Dömande verksamhet  
• Brottsofferstöd 

Att information som regeringen använder för att bedöma kvalitet och 
effektivitet inom rättsväsendet varierar från år till år kan bero på att 
prioriteringarna varierar över tid, till exempel beroende på hur brottsligheten 
och synen på brottsligheten utvecklas och förändras. Variationen kan 
eventuellt också ses som ett uttryck för en viss osäkerhet kring på vilka 
grunder kvalitet och effektivitet ska bedömas. Variationen kan i alla 
händelser ge förståelse för varför myndigheterna i Brås förra studie beskrev 
en svårhanterad oförutsägbarhet i regeringens bedömningar (se Brå 2018). 
Variationen kan också bidra till svårigheter att följa upp verksamheter och 
måluppfyllelse över tid.  
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I tabellen nedan presenteras de andra omständigheterna i större detalj.  

Tabell B4. Andra omständigheter som legat till grund för regeringens bedömning av 
rättsväsendets måluppfyllelse. 

Område  Andra omständigheter år 2018 Andra omständigheter år 2021 

Rättsväsendet 
 • Brottsförebyggande arbete  

prioritering av resurser, 
samordning och samverkan, 
uppföljning, kartläggning av 
lokala problembilder 

• Utredning och lagföring  
personuppklarade brott, 
ärenden redovisade till 
åklagare, lagföringar, 
tillgångsutredningar, 
förverkanden, 
isoleringsbrytande åtgärder, 
tilldelade medel 

• Dömande verksamhet  
omloppstider, kvalitet och 
effektivitet i avgörande av 
mål, mål i balans, 
kostnadsutveckling 

• Verkställighet och påföljd  
tillsyn och kontroll, återfall, 
säkerhetsarbete, deltagande 
i behandlingsprogram, 
utslussning) 

• Kompetensförsörjning 
kompetenshöjande åtgärder, 
jämställdhet i ledande 
ställning, antal som lämnar 
anställning, mångfaldsarbete, 
sjukfrånvaro 

• Brottsutveckling och flöde i 
rättskedjan  
anmälda brott, ärenden 
redovisade till åklagare, 
personuppklarade brott, 
beläggning på häkte och 
anstalt, återfall, 
isoleringsbrytande åtgärder, 
mål i balans, avgjorda mål, 
tilldelade medel 

• Brottsförebyggande arbete  
prioritering av resurser, 
samverkan, uppföljning, 
kartläggning av vissa former av 
brottslighet 

• Dömande verksamhet  
omloppstider, avgjorda mål, 
mål i balans) 

• Brottsofferstöd 
brottsutsattas upplevelser av 
kontakter med rättsväsendet, 
handläggningstider 
(Brottsoffermyndigheten), 
utbetalningar av 
brottsofferstöd, 
myndigheternas information till 
utsatta angående kommunens 
stöd, myndighetspersonalens 
brottsofferkompetens 

Myndigheternas instruktioner 

Närvaro av regeringens visioner 
I instruktionerna anges myndigheternas grundläggande uppdrag i samhället. 
Instruktionerna innehåller därför styrande formuleringar av en mer beständig 
karaktär än övriga styrdokument. Det betyder dock inte att de är frikopplade 
från visionerna för rättsväsendet och kriminalpolitiken. Instruktionerna 
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rymmer styrande formuleringar som ibland implicit, ibland explicit, hänvisar 
till visionerna.  

Av sammanställningen nedan framgår att visionerna för kriminalpolitiken är 
sparsamt förekommande i instruktionerna, åtminstone så till vida att de 
sällan uttrycks bokstavligt. Det framgår också att rättssäkerhet har en mer 
framträdande position i målen för rättskedjans myndigheter än rättstrygghet. 

Tabell B5. Förekomster av hänvisningar till visionerna i myndigheternas instruktioner. 

  Minskad 
brottslighet 

Ökad trygghet Rättssäkerhet Rättstrygghet 

Polismyndigheten 0 0 1 0 
Åklagarmyndigheten 1 0 2 0 
Ekobrottsmyndigheten 0 0 1 0 
Domstolsverket 0 0 1 0 
Kriminalvården 1 0 1 0 

Utöver visionerna förekommer även hänvisningar till begreppen kvalitet och 
effektivitet, vilka är av stor betydelse i övriga styrdokument. Hänvisningarna 
till dessa begrepp är dock fåtaliga i instruktionerna och finns huvudsakligen i 
instruktionerna för Kriminalvården och Domstolsverket.  

Närvaron av regeringens mått  
Regeringens mått för visionerna är, med ett undantag (i instruktionen för 
Åklagarmyndigheten framgår att myndigheten ska arbeta för att upprätthålla 
förtroendet för åklagarväsendet), frånvarande i instruktionerna för 
myndigheterna. Att regeringens mått överlag inte har någon plats i 
instruktionerna kan vara en följd av att mått ses som potentiellt utbytbara 
och att det därför inte har bedömts som ändamålsenligt att föra in dem i de 
mer tidsbeständiga instruktionerna. I den mån som skrivningen kring 
förtroende i Åklagarmyndighetens instruktion medför en koppling till 
regeringens vision för rättsväsendet skulle det dock kunna vara motiverat att 
föra in en motsvarande hänvisning även i övriga myndigheters instruktioner. 

Myndigheternas regleringsbrev 

Närvaron av regeringens visioner 
I Brås förra rapport påtalades en brist på kopplingar mellan aktörsmålen och 
visionerna som anges för rättsväsendet och kriminalpolitiken (se Brå 2018). 
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Av Brås genomgång framgår att antalet kopplingar mellan visionerna och de 
aktörsmål som anges i regleringsbreven är få. 

Tabell B6. Förekomster av uttryckliga hänvisningar till visionerna i myndigheternas 
regleringsbrev för 2021. 

  Minskad 
brottslighet 

Ökad trygghet Rättssäkerhet Rättstrygghet 

Polismyndigheten  3 3 0 0 
Åklagarmyndigheten 1 1 0 0 
Ekobrottsmyndigheten 0 0 0 0 
Domstolsverket 0 0 0 0 
Kriminalvården 1 1 0 0 

Det förekommer formuleringar i regleringsbreven som kopplar till visioner på 
ett indirekt eller implicit sätt. Ett exempel på en sådan formulering är: 
”[myndigheten ska] redovisa hur det brottsutredande arbetet och dess 
resultat har utvecklats”. Dessa fall har inte räknats här eftersom det inte varit 
möjligt att slå fast om det finns en syftning på en vision och vilken eller vilka 
visioner som i så fall åsyftas.  

Hänvisningar till kvalitet och effektivitet är mera vanligt förekommande i tre 
av myndigheternas regleringsbrev (Polismyndigheten, Domstolsverket och 
Kriminalvården medan de i stort sett är frånvarande i de övriga två 
(Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten). 

Tabell B7. Förekomster av uttryckliga hänvisningar till den kvalitet och effektivitet 
myndigheternas regleringsbrev för år 2021. 
 

Kvalitet Effektivitet 

Polismyndigheten  4 2 
Åklagarmyndigheten 1 0 
Ekobrottsmyndigheten 0 0 
Domstolsverket 3 8 
Kriminalvården 1 2 

Närvaron av regeringens mått 
De fyra mått som regeringen använder i sin målanalys nämns sällan i 
regleringsbreven. Endast måttet förtroende för myndigheterna hänvisas till i 
regleringsbreven och då endast i vissa myndigheters regleringsbrev 
(Polismyndigheten och Domstolsverket). 
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Tabell B8. Förekomster av uttryckliga hänvisningar till regeringens fyra mått i 
myndigheternas regleringsbrev för år 2021. 

Regeringens mått 
Anmäld 

brottslighet 
Upplevd 
trygghet 

Utsatthet för 
brott 

Förtroende för 
rättsväsendet 

Polismyndigheten  0 0 0 2 
Åklagarmyndigheten 0 0 0 0 
Ekobrottsmyndigheten 0 0 0 0 
Domstolsverket 0 0 0 1 
Kriminalvården 0 0 0 0 

Aktörsmål i regleringsbreven 
I regleringsbreven anges mål och återrapporteringskrav för samtliga 
myndigheter. Dessa har karaktären av uppdrag som löper under en 
begränsad tid. Medan ”återrapporteringskraven” syftar till att myndigheten 
ska redogöra för en viss verksamhet syftar ”målen” till att vissa åtgärder ska 
vidtas eller vissa effekter uppnås med hjälp av åtgärder. 

Brå har gått igenom regleringsbreven för år 2021 med avseende på vilka 
aktörsmål som angetts av regeringen och vilken karaktär de har. 
Genomgången visar att majoriteten av aktörsmål är av typen att 
myndigheterna ska utveckla (17 stycken) respektive redovisa (17 stycken) sitt 
arbete i specificerade avseenden. En annan typ av aktörsmål formuleras i 
termer av att myndigheternas arbete ska ha en viss önskvärd karaktär, som 
exempelvis enhetlighet (12 stycken). Härutöver förekommer även aktörsmål 
framstår som en hybrid mellan att utveckla och redovisa sitt arbete i 
specificerade avseenden (6 stycken). Aktörsmål som innebär att myndigheter 
uttryckligen ska bidra till rättsväsendet som helhet identifierades endast i ett 
regleringsbrev. 

Antalsmässigt råder stora skillnader mellan regleringsbreven, där 
Polismyndigheten och Domstolsverket hade mer än dubbelt så många 
aktörsmål som Åklagarmyndigheten och Kriminalvården och där 
Ekobrottsmyndigheten endast hade ett aktörsmål. 
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Tabell B9. Typer av och antal aktörsmål i myndigheternas regleringsbrev.  

Typ av aktörsmål 1 (ska 
prägla 

arbetet) 

2 
(utveckla 
arbetet) 

3 
(redovisa 
arbetet) 

4 (utveckla/redovisa 
arbetet) 

5 (bidra till 
rättsväsendet) 

Summa 

Polismyndigheten  3 8 5 4 0 22 
Åklagarmyndigheten 0 0 6 2 1 9 
Ekobrottsmyndigheten 0 0 1 0 0 1 
Domstolsverket 9 5 2 0 0 16 
Kriminalvården 0 4 3 0 0 7 
Summa 12 17 17 6 1 

 

Typ 1: Aktörsmål som anger att en myndighet eller en verksamhet inom en myndighet ska präglas av en viss 
karaktär (exempelvis ’’enhetlighet’’, med ’’hög kvalitet’’ eller ’’effektivitet’’). Typ 2: Aktörsmål som anger att en 
myndighet eller en verksamhet inom myndigheten ska eller bör utvecklas i något avseende. Typ 3: Aktörsmål 
som innebär att myndigheten ska redovisa för en viss verksamhet. Typ 4: Aktörsmål som är formulerat på ett 
sådant sätt att det inte på ett objektivt sätt och utan tillgång till ytterligare information går att avgöra om målet 
är att redogöra för en verksamhet eller utveckla en verksamhet inom myndigheten eller om syftet är dubbelt. 
Typ 5: Aktörsmål som innebär att myndigheten ska bidra till rättskedjan eller rättsväsendet som helhet. 

Bilaga 2 Väsentliga förändringar jämfört med Brås tidigare 
rapport 

I denna bilaga redovisas väsentliga förändringar mellan indikatorförslagen i 
denna rapport och de i Brås tidigare rapport En modell för uppföljning av 
rättskedjans myndigheter. En idéskiss (Brå 2018). Nedan visas en 
sammanfattande tabell över Brå måttförslag i den förra rapporten. 

Tabell B10. Lista över indikatorer som föreslogs i Brås förra rapport (Brå 2018). 

Strategiskt målområde Föreslagna indikatorer 

Volymhantering 1. Lagföringsprocent av brottsmisstankar 

Volymhantering 2. Balansens storlek 

Volymhantering 3. Balansens ålder 

Volymhantering 4. Brottmålsprocessens tidsomfattning 

Samstämmighet 5. Kompletterade utredningar 

Samstämmighet 6. Ogillade brottsmisstankar i tingsrätt 

Samstämmighet 7. Ändringsfrekvens i hovrätt 

Störningsåtgärder 8. Återförande av brottsutbyte 

Störningsåtgärder 9. Beslag av skjutvapen 
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Strategiskt målområde Föreslagna indikatorer 

Störningsåtgärder 10. Lagförda i omfattande brottsutredningar och mål 

Störningsåtgärder 11. Företagsbot 

Störningsåtgärder 12. Näringsförbud 

Utsatthet för brott 13. Brottsutsatta personer 

Utsatthet för brott 14. Fysiska målsägare i inledda förundersökningar 

Tilltro till rättssystemet 15. Bemötande i rättskedjan 

Tilltro till rättssystemet 16. Målsägare med sak prövad i domstol 

Tilltro till rättssystemet 17. Oro för brott 

Tilltro till rättssystemet 18. Förtroende för rättskedjan 

Återfall 19. Återfallsprevalens 

Återfall 20. Klienter som fullföljt behandling 

Återfall 21. Bostad och försörjning vid villkorlig frigivning 

Förändringarna kan delas in i fyra grupper: 

- Indikatorer med ändrade definitioner: Påföljdsprocent av misstankar, 
Balansens storlek, Balansens ålder, Brottmålsprocessens 
tidsomfattning, Kompletterade utredningar, Antalet resurskrävande 
utredningar och mål, Förverkande av brottsutbyte, Målsägare i 
inledda förundersökningar, Bemötande i rättskedjan, Förtroende för 
rättskedjan, Klienter som fullföljt riskreducerande insatser, 
Återfallsprevalens. 

- Indikatorer som utgått: Antalet beslagtagna skjutvapen, Oro för 
brott, Utsatta för brott, Bostad och försörjning vid villkorlig 
frigivning.  

- Nytillkomna indikatorer: Klienter med sysselsättning i anstalt. 

- Förflyttningar av indikatorer från ett strategiskt målområde till ett 
annat: indikatorn Bemötande i rättskedjan har flyttats från det 
strategiska målområdet tilltro till rättssystemet till målområdet 
målsägare i rättsprocessen (tidigare kallat utsatthet för brott). 
Förändringen har gjorts för att skapa en mer systematisk gruppering. 
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Nedan redovisas förändringar i definitioner och skälen till att vissa 
indikatorer utgått. Motiveringar till nya och flyttade indikatorer framgår av 
huvudtexten i rapporten.  

Indikatorer med ändrade definitioner 
Påföljdsprocent (tidigare lagföringsprocent) av brottsmisstankar 
I förra rapporten föreslogs det att endast brottsmisstankar som avslutats 
(nedlagda, avförda eller med lagakraftvunnen dom) under det aktuella året 
skulle ingå i nämnaren, vilket skiljer sig åt jämfört med förslaget som 
presenteras här och som innebär att även brottsmisstankar som fortfarande 
handläggs vid årets slut inräknas. Argumentet för att göra denna ändring är 
att det blir mer korrekt att andelen brottsmisstankar som lagförs även 
relateras till pågående utredningar. I annat fall kan ett incitament till negativ 
anpassning uppstå, som innebär att utredningar av brottsmisstankar som 
förväntas läggas ned medvetet fördröjs så att de inte ska påverka årets 
resultat.  

Balansens storlek 
Enligt den tidigare definitionen föreslogs att indikatorn presenteras för varje 
berörd myndighet, och att det därefter skulle beräknas ett genomsnitt för alla 
myndigheter. Eftersom Åklagarmyndigheten är verksamma inom både de 
utredande delarna och den lagförande delen, fast med olika förutsättningar (i 
den utredande delen sker arbetet i tätt samarbete med polisen medan de 
arbetar mer självständigt i den lagförande delen) skulle indikatorn för 
Åklagarmyndighetens del bli svårtolkad. Av det skälet föreslår vi i stället att 
indikatorn presenteras för varje del i rättskedjan, men att den utredande 
delen redovisas uppdelad på förundersökningsledande myndighet. 

I stället för ett genomsnitt för myndigheterna föreslås att balansens storlek 
även presenteras för rättsväsendet som helhet, baserat på samtliga 
brottsmisstankar som handlagts under året i någon av rättsväsendets delar. 
Brå bedömer att detta ger en bättre bild av rättsväsendets sammantagna 
förmåga att hantera arbetsbelastningen. Eftersom antalet brottsmisstankar 
inom respektive del inte är jämnt fördelade, utan den största mängden finns 
inom den utredande delen, skulle ett genomsnitt riskera att ge en missvisande 
bild av rättsväsendets totala balans.  

Balansens ålder 
I förra rapporten föreslogs att indikatorn skulle presenteras som ett 
genomsnitt för samtliga utredande myndigheter. Här föreslås nu i stället att 
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medianen beräknas för alla brottsmisstankar som ingår i balansen för den 
utredande delen, oavsett vilken myndighet som utreder brottsmisstanken. 
Eftersom fördelningen av utredande myndighet styrs av vilken brottstyp som 
misstanken gäller, är det i första hand intressant att identifiera eventuella 
brottstyper med särskilt hög balansålder. Vad som är att anse som särskilt 
hög balansålder kan lämpligen bedömas av regeringen i samråd med 
myndigheterna. 

Brottmålsprocessens tidsomfattning 
I Brås föregående rapport föreslogs att även den verkställande verksamheten 
skulle inkluderas i rättsprocessens tid genom att låta sluttidpunkten utgöras 
av tidpunkten för påbörjad verkställighet. Som nämnts i beskrivningen av 
varje indikator omfattas dock inte den verkställande delen av rättsväsendet 
av indikatorerna i gruppen volymhantering. Därför föreslås här i stället att 
sluttidpunkten ändras till avkunnad dom i tingsrätt. I ovan nämnda rapport 
föreslogs även att häktningstider skulle särredovisas. Eftersom det är 
Kriminalvården som verkställer häktningarna innebär avsaknaden av 
integrerade data därifrån att inte heller dessa tider är möjliga att ta fram 
inom den tidsram som uppdraget gäller, förutsatt att inte integreringen av 
Kriminalvården i rättsväsendets digitalisering påskyndas. I rapporten 
föreslogs också att indikatorn skulle presenteras som ett genomsnitt för 
samtliga utredande myndigheter. Av samma skäl som redogjorts för under 
indikator 3, föreslås i stället att medianen beräknas dels totalt för alla 
brottsmisstankar i den utredande delen, dels uppdelat på den myndighet som 
utreder brottsmisstanken.  

Kompletterade utredningar 
I rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (2018:8) 
föreslogs det att indikatorn skulle delas upp på kompletteringar som görs på 
utredningsmässiga respektive administrativa grunder. Efter fortsatt 
diskussion med representanter för Åklagarmyndigheten har det dock 
framkommit att de beslut om kompletteringar som registreras i 
ärendehanteringssystemet i regel endast handlar om kompletteringar på 
utredningsmässiga grunder. I händelse av att ett beslut om komplettering av 
en utredning trots allt fattas av rent administrativa orsaker, registreras det 
ändå på samma sätt som övriga kompletteringar. Detta innebär att det inte är 
möjligt att särskilja vilka kompletteringar som eventuellt är av rent 
administrativ karaktär, varför det saknar mening att göra denna uppdelning. 
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Antal resurskrävande brottsutredningar och mål 
I jämförelse med Brås tidigare rapport har indikatorn ändrats genom att 
villkoren för att ett ärende ska betraktas som resurskrävande har ändrats. 
Därutöver har förslaget om att huvudförhandlingstid ska vara ett obligatoriskt 
villkor utgått, vilket också medfört en ändring av namnet på indikatorn. 

Förverkande av brottsutbyte  
Indikatorn har ändrats i avseendet att antal utdömda skadestånd utgått ur 
definitionen. Detta beror dels på de datamässiga förutsättningarna att mäta 
skadestånd och skadeståndsbelopp, dels för att definitionen blir för vid i 
relation till syftet med målområdet.  

Målsägare i inledda förundersökningar 
Definitionen av indikatorn är i huvudsak i enlighet med den som föreslogs i 
rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter (2018:8). 
Eftersom andelen målsägare i befolkningen är liten ändras dock 
redovisningsenheten från procent till antal per 100 000 i befolkningen.  

Bemötande i rättskedjan 
Definitionen har ändrats genom förändringar i indikatorns konstruktion. 
Enligt den nya definitionen är indikatorn ett balansmått. Det betyder att 
indikatorn nu tar hänsyn till både de personer som upplevt ett positivt och 
negativt bemötande på samma gång och inte endast de som upplevt ett 
positivt bemötande. Indikatorn har också vidareutvecklats genom att den 
endast bygger svar från de personer som har positiva respektive negativa 
erfarenheter av samtliga myndigheter som omfattas av frågorna. 

Förtroende för rättskedjan 
Även denna indikator har gjorts om till ett balansmått. I övrigt har inga 
förändringar gjorts. 

Återfallsprevalens 
Definitionen har ändrats för att indikatorn ska kunna visa ett mer aktuellt 
utfall. Enligt den tidigare definitionen var uppföljningstiden fem år. Enligt 
det nya förslaget är uppföljningstiden ett år. Definitionen har också ändrats 
till att omfatta återfall i sin helhet och är därmed inte längre avgränsad till 
personer som lagförts för brott med fängelse i straffskalan. Enligt den nya 
definitionen ingår en person oavsett påföljdstyp vid ingångshändelsen och vid 
återfallet. 
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Klienter som fullföljt behandling  
Indikatorn har, jämfört med föregående rapport, fått en ny definition och i 
samband med detta även ett nytt namn (Klienter som fullföljt 
riskreducerande insatser). Indikatorn har ändrats efter fördjupade 
diskussioner med Kriminalvården om hur olika insatser och behandlingar 
kan grupperas och räknas. Den tidigare indikatorn bedömdes vara för 
ospecifik i relation till syftet med målområdet (att minska återfall). Den nya 
definitionen tar hänsyn till de insatser som är riskreducerande med avseende 
på återfall. Att basera indikatorn på dessa insatser innebär enligt Brå att 
måttet ligger mer i linje med modellens ramverk. I övrigt är indikatorn 
jämförbar med den tidigare konstruktionen. 

Indikatorer som utgått 

Beslag av skjutvapen 
Indikatorn har utgått eftersom den, i kombination med indikatorn 
Förverkande av brottsutbyte, skulle innebära en dubbelräkning av vissa 
åtgärder från rättsväsendets sida. Indikatorn var också ”smal” eftersom den 
endast avsåg vapen, och det har bedömts som värdefullt att också inbegripa 
och belysa åtgärder som avser att förebygga vinster av brottslighet, vilket 
alltså kan göras med indikatorn Förverkande av brottsutbyte. 

Oro för brott 
Indikatorn har utgått eftersom oro för brott bedöms ha begränsad koppling 
till arbetet i rättskedjan. Indikatorn har dock en given plats om modellen 
skulle utökas till att omfatta alla verksamhetsgrenar hos rättsväsendet, och 
då särskilt om polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 
skulle innefattas. 

Brottsutsatta personer 
Indikatorn har utgått av samma skäl som ovan nämnda indikator: I syfte att 
begränsa antalet indikatorer bedömer Brå att det är lämpligt att prioritera 
indikatorer som rättskedjans myndigheter har goda möjligheter att själva 
påverka utfallet av. Även om ett väl fungerande rättssystem kan antas 
begränsa brottsligheten talar forskningen för att brottsligheten också i 
betydande grad påverkas av omständigheter som ligger utanför rättskedjans 
egen kontroll. Samtidigt har antalet brottsutsatta personer en påtaglig 
inverkan på rättskedjans verksamheter och hur deras resurser används. Brå 
föreslår därför att antalet brottsutsatta personer ingår som ett referensmått 
med vars hjälp de föreslagna indikatorerna kan tolkas och bedömas. 
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Bostad och försörjning vid villkorlig frigivning  
Indikatorn har utgått med hänvisning till att förutsättningarna för klienter att 
ha egen bostad och försörjning påverkas av en rad omständigheter varav 
Kriminalvårdens åtgärder är endast är en, om än viktig, del. Brå bedömer att 
det inom ramen för ett begränsat antal indikatorer är bättre att i stället 
föreslå en ny indikator, Klienter med sysselsättning i anstalt, där 
Kriminalvården i högre grad kan påverka utfallet.  

Bilaga 3 Referensmått 
På samma sätt som många av resultaten som rör utredning och lagföring kan 
tillskrivas förändringar i brottssammansättningen är också utfallet i ett led i 
kedjan starkt beroende av tidigare led. Till stöd för bedömningen av 
resultatutvecklingen föreslår Brå därför ett antal referensmått som beskriver 
de ursprungliga volymerna som myndigheterna hanterar. Dessa är av typen 
prestationsmått, och syftet med dessa mått är att åskådliggöra vissa av de 
förutsättningar som kan antas påverka resultatindikatorerna.  

Tabell B11. Lista med referensmått. 

Referensmått  
Antal personer som uppger utsatthet för brott 
Antal anmälda brott 
Antal registrerade målsägare 
Antal handlagda brott 
Antal inledda förundersökningar 
Antal registrerade brottsmisstankar 
Antal utredda brottsmisstankar 
Antal förundersökningsbegränsade brottsmisstankar 
Antal slutredovisade brottsmisstankar 
Antal lagförda personer 
Antal omfattande utredningar som lagts ner 
Antal brottsmisstankar i stämningar (inklusive justerade åtal) till tingsrätt 
Antal brottsmisstankar i stämningar (inklusive justerade åtal) till hovrätt 
Antal brottsmisstankar med dom i tingsrätt 
Antal brottsmisstankar med dom i hovrätt 
Antal omfattande utredningar och/eller huvudförhandlingar 
Totalbelopp för utbytesförverkande 
Antal årsarbetskrafter i Polismyndighetens utredningsverksamhet* 
Antal årsarbetskrafter åklagare (Åklagarmyndigheten) 
Antal årsarbetskrafter åklagare (Ekobrottsmyndigheten) 
Antal årsarbetskrafter vid tingsrätter-brottmål 

* Avser total arbetstid inom Polismyndighetens utredningsverksamhet, oberoende av 
förundersökningsledande myndighet. 
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Bilaga 4 Tolkningsram 
Förståelsen av varför en indikator har utvecklats på ett visst sätt, och 
värderingen av om utfallet varit bra eller dåligt relativt förutsättningarna, 
skapas huvudsakligen med hjälp av den kvalitativa tolkningsramen. 

Brås förslag på omständigheter som kan ingå i denna tolkningsram är:  

• prestationsutveckling (inklusive referensmått) 
• kompetensförsörjning 
• ändrade arbetssätt 
• organisationsförändringar 
• särskilda satsningar 
• särskilda händelser 
• tilldelade medel 
• medial uppmärksamhet 
• brottsutveckling 
• internationella jämförelser 
• slutsatser från fördjupningsstudier.  

Utvecklingen av indikatorerna påverkas av en rad kvalitativa omständigheter 
och omvärldsförändringar. Viss påverkan sker av omständigheter inom 
verksamheten (exempelvis en period av hög personalomsättning) medan 
annan påverkan kan ske genom yttre omständigheter (exempelvis ett 
terrorattentat). Exakt under vilka former som myndigheternas analyser ska 
ske lämnar Brå öppet. Det går inte att på förhand säga hur de olika 
omständigheterna påverkar utfallet av olika indikatorer. Det krävs att den 
professionella kunskap som finns hos respektive myndighet tillvaratas för att 
förstå och tolka utfallet. 

Bilaga 5 Tabellunderlag. Rättsprocessens tidsomfattning 
Tabell B12. Rättsprocessens tidsomfattning totalt. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Mediantid 251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 
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Tabell B13. Rättsprocessens tidsomfattning för överklagade domar. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Mediantid 410 dagar 401 dagar 348 dagar 336 dagar 288 dagar 

Tabell B14. Rättsprocessens tidsomfattning per åldersgrupp. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

15---17 år  202 dagar 172 dagar 143 dagar 147 dagar 149 dagar 

18---20 år  249 dagar 222 dagar 181 dagar 176 dagar 160 dagar 

Äldre än 20 år 255 dagar 233 dagar 193 dagar 191 dagar 175 dagar 

Totalt  251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 

Tabell B15. Rättsprocessens tidsomfattning per region. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Region Nord 254 dagar 238 dagar 205 dagar 204 dagar 187 dagar 

Region Mitt 257 dagar 231 dagar 191 dagar 190 dagar 181 dagar 

Region Stockholm 259 dagar 233 dagar 187 dagar 176 dagar 145 dagar 

Region Öst 231 dagar 209 dagar 176 dagar 180 dagar 176 dagar 

Region Väst 258 dagar 229 dagar 190 dagar 198 dagar 189 dagar 

Region Syd 235 dagar 211 dagar 175 dagar 173 dagar 163 dagar 

Region Bergslagen 263 dagar 237 dagar 193 dagar 187 dagar 176 dagar 

Totalt  251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 

Tabell B16. Rättsprocessens tidsomfattning per brottstyp. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Spaningsbrott 248 dagar 222 dagar 184 dagar 181 dagar 168 dagar 

Brott mot person 247 dagar 225 dagar 181 dagar 183 dagar 168 dagar 

Övriga brott 321 dagar 315 dagar 304 dagar 281 dagar 262 dagar 

Totalt  251 dagar 227 dagar 187 dagar 186 dagar 170 dagar 
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Tabell B17. Rättsprocessens tidsomfattning --- tid i den utredande delen. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Mediantid 56 dagar 63 dagar 66 dagar 64 dagar 58 dagar 

Tabell B18. Rättsprocessens tidsomfattning i den utredande delen per åldersgrupp. 
Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

15---17 år  83 dagar 88 dagar 94 dagar 95 dagar 97 dagar 

18---20 år  64 dagar 72 dagar 72 dagar 69 dagar 63 dagar 

Äldre än 20 år 52 dagar 59 dagar 63 dagar 60 dagar 54 dagar 

Totalt  56 dagar 63 dagar 66 dagar 64 dagar 58 dagar 

Tabell B19. Rättsprocessens tidsomfattning i den utredande delen per region. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Region Nord 59 dagar 69 dagar 74 dagar 70 dagar 62 dagar 

Region Mitt 63 dagar 71 dagar 71 dagar 69 dagar 64 dagar 

Region Stockholm 54 dagar 61 dagar 63 dagar 57 dagar 44 dagar 

Region Öst 60 dagar 69 dagar 70 dagar 71 dagar 66 dagar 

Region Väst 51 dagar 57 dagar 64 dagar 66 dagar 66 dagar 

Region Syd 55 dagar 63 dagar 64 dagar 60 dagar 56 dagar 

Region Bergslagen 57 dagar 66 dagar 69 dagar 69 dagar 65 dagar 

Totalt  56 dagar 63 dagar 66 dagar 64 dagar 58 dagar 
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Tabell B20. Rättsprocessens tidsomfattning i den utredande delen per brottstyp. 
Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Spaningsbrott 55 dagar 60 dagar 61 dagar 58 dagar 52 dagar 

Brott mot person 55 dagar 67 dagar 73 dagar 75 dagar 71 dagar 

Övriga brott 90 dagar 94 dagar 98 dagar 104 dagar 107 dagar 

Totalt  56 dagar 63 dagar 66 dagar 64 dagar 58 dagar 

Tabell B21. Rättsprocessens tidsomfattning i den utredande delen per utredande 
myndighet. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Polisen 49 dagar 57 dagar 60 dagar 58 dagar 52 dagar 

Åklagarmyndigheten 64 dagar 70 dagar 71 dagar 68 dagar 62 dagar 

Ekobrottsmyndigheten 144 dagar 133 dagar 132 dagar 126 dagar 140 dagar 

Totalt  56 dagar 63 dagar 66 dagar 64 dagar 58 dagar 

Tabell B22. Rättsprocessens tidsomfattning i den lagförande delen. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Mediantid 5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 

Tabell B23. Rättsprocessens tidsomfattning i den lagförande delen per åldersgrupp. 
Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

15---17 år  6 dagar 6 dagar 6 dagar 7 dagar 7 dagar 

18---20 år  6 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 5 dagar 

Äldre än 20 år 5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 

Totalt  5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 

 

  



 

155 

Tabell B24. Rättsprocessens tidsomfattning i den lagförande delen per region. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Region Nord 7 dagar 7 dagar 7 dagar 8 dagar 7 dagar 

Region Mitt 4 dagar 5 dagar 5 dagar 6 dagar 5 dagar 

Region Stockholm 6 dagar 7 dagar 7 dagar 7 dagar 5 dagar 

Region Öst 4 dagar 5 dagar 5 dagar 4 dagar 4 dagar 

Region Väst 5 dagar 6 dagar 6 dagar 7 dagar 6 dagar 

Region Syd 4 dagar 4 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 

Region Bergslagen 6 dagar 7 dagar 7 dagar 6 dagar 5 dagar 

Totalt  5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 

Tabell B25. Rättsprocessens tidsomfattning i den lagförande delen per brottstyp. 
Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Spaningsbrott 6 dagar 6 dagar 7 dagar 7 dagar 6 dagar 

Brott mot person 4 dagar 5 dagar 5 dagar 5 dagar 4 dagar 

Övriga brott 2 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 3 dagar 

Totalt  5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 

Tabell B26. Rättsprocessens tidsomfattning i den lagförande delen per utredande 
myndighet. Mediantid. 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Polisen 5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 

Åklagarmyndigheten 5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 

Ekobrottsmyndigheten 7 dagar 10 dagar 9 dagar 8 dagar 8 dagar 

Totalt  5 dagar 6 dagar 6 dagar 6 dagar 5 dagar 
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Denna rapport riktar sig till dem med intresse för styrnings- och 
uppföljningsfrågor i stort. Rapporten riktar sig också till dem med intresse 
för rättsväsendets hantering av flödet från anmälan till verkställighet.  

Innehållet består av uppslag om hur regeringens styrning av rättskedjans 
myndigheter kan förbättras. Rapporten innefattar också konkreta förslag och 
försök till realiseringar av nya indikatorer som skulle kunna användas för att 
göra en myndighetsövergripande analys och bedömning av hur väl 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges 
domstolar och Kriminalvården uppfyller sina centrala syften.  

Förslagen inkluderar indikatorer som kan komma att tas fram på några års 
sikt och illustrerar därför de möjligheter till uppföljning som ges i och med 
rättsväsendets pågående digitaliseringsarbete. 

Rapporten är en fortsättning på det arbete som presenterades i Brås tidigare 
rapport från 2018: En modell för uppföljning av rättsväsendets myndigheter. 
En idéskiss. 
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