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Förord 
Ett av Brås huvuduppdrag är att producera den officiella kriminal-
statistiken. I detta uppdrag ingår att redovisa statistikens kvalitet 
och verka för att viktiga kvalitetsaspekter genomlyses och slutligen 
förbättras. Som ett led i detta arbete har Brå startat en serie kvali-
tetsstudier rörande kriminalstatistiken. Hittills har två studier publi-
cerats med fokus på kvaliteten i några av brottsstatistikens mer cen-
trala grunduppgifter. Föreliggande studie, som är den tredje i ord-
ningen, tar fasta på olika kvalitetsaspekter av misstankestatistikens 
utformning. Studiens resultat har legat till grund för den reviderade 
statistik över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar 
som lanserades i mars 2017. Kvalitetsstudien har genomförts av 
statistiker Roger Karlsson, som också har författat rapporten. Även 
biträdande enhetschef Åsa Lennerö har medverkat i arbetet. Ett stort 
tack riktas till professor Dan Hedlin och professor Jerzy Sarnecki, 
som vetenskapligt granskat rapporten och lämnat värdefulla syn-
punkter. 

Stockholm i juni 2019 

Björn Borschos 
Tf. generaldirektör Louise Ekström 
  Enhetschef 
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Sammanfattning1

År 2011 granskade Statskontoret kriminalstatistiken och kom fram 
till att den borde kunna användas i större utsträckning för uppfölj-
ning av rättsväsendets verksamheter (Statskontoret, 2011). I sin 
granskning framhöll Statskontoret även vikten av att bedriva syste-
matiska kvalitetsstudier för att kartlägga kvaliteten i statistiken. 
Resultatet av Statskontorets granskning ledde till att Brå genom-
förde användarundersökningen Målgruppsanpassning av kriminal-
statistiken (Brottsförebyggande rådet, 2013), där tre huvudsakliga 
användningsområden ringades in: 

• att ge statistiskt underlag för insyn i, granskning och upp-
följning av rättsväsendets verksamheter 

• att tillhandahålla kunskap om individer som kommer i kon-
takt med rättsväsendets verksamheter 

• att komplettera Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
och andra källor i analyser av brottsnivåer och brotts-
utvecklingen.  

Statskontorets granskning ledde även till att Brå började göra kvali-
tetsstudier där indata granskats. I kvalitetsstudie 1 granskades an-
vändningen av brottskoder vid kategoriseringen av brott, och i kvali-
tetsstudie 2 granskades användningen av polisens beslutskoder. 
Undersökningarna har visat på behov av revidering av delar av 
brottsstatistiken. Övergripande har föreslagits att brottsstatistiken 
ska bli mer användbar för verksamhetsuppföljning, genom att den 
baseras på totalpopulationer, och att samanvändbarhet ska efter-

                                                      

1
 En engelsk version av denna sammanfattning finns på Brås webbplats, www.bra.se. 

Klicka där på fliken Publikationer, och skriv sedan in rapportnumret i sökfältet. 
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strävas mellan statistikprodukterna. Därtill ska man använda indel-
ningsgrunder som kan förväntas hålla god kvalitet och produceras 
med hög tillförlitlighet. Den tidigare statistikprodukten Uppklarade 
brott reviderades efter dessa kriterier och har nu ersatts av statisti-
ken över Handlagda brott.  

Det har även funnits anledning att se över och revidera statistiken 
över misstänkta personer. Statistiken skulle kunna göras mer an-
vändbar ur ett verksamhetsperspektiv genom en totalredovisning av 
personer som misstänkts för brott. Det har även indikerats i tidigare 
kvalitetsstudier att definitionen av en misstänkt person kan brista i 
kvalitet.  

Föreliggande kvalitetsstudie ger svar på två övergripande frågor:  
• Vad innebär en totalredovisning av misstänkta personer, 

och hur skiljer sig denna population mot populationen miss-
tänkta personer där misstanken om brott kvarstår efter av-
slutad utredning? 

• Kan populationen misstänkta personer, där misstanken om 
brott kvarstår efter avslutad utredning, produceras med till-
räcklig kvalitet? 

Frågorna i studien har besvarats genom att statistik från Brås verk-
samhetsdatabas (VDB) tagits fram för åren 2004–2014. Statistik har 
tagits fram både för totalpopulationen misstänkta personer och för 
populationen misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår 
efter avslutad utredning. Statistiken har jämförts vad gäller nivå, 
utveckling och fördelning efter variablerna kön, ålder och brotts-
kategori. Statistik har även tagits fram efter olika typer av beslut på 
brottsmisstankar2 och beslutande myndighet.  

Misstankestatistikens utformning och  
förutsättningar 
Misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår definieras 
enligt följande: 

En person som av polis, tull eller åklagare misstänkts för brott, med 
som lägst misstankegrad skäligen misstänkt, och där beslut fattats 
under redovisningsåret som innebär att misstanken om brott kvar-
står.  

Definitionen innebär att det som redovisas är en delpopulation av 
samtliga personer som misstänkts för brott.  

Statistiken bygger på information från Polismyndighetens och 
Åklagarmyndighetens respektive ärendehanteringssystem. För att 
bedöma om misstanken om brott kvarstår efter att beslut fattats, 
                                                      
2
 En brottsmisstanke är en misstanke om en persons deltagande i en brottslig gärning. 

Om en person är misstänkt för flera brott upprättas en brottsmisstanke för varje brott 
personen är misstänkt för. 
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används strukturerad information från de utredande myndigheternas 
beslutsstrukturer. Polismyndigheten bytte till en beslutsstruktur som 
stämde överens med Åklagarmyndighetens 2013, vilket markant har 
påverkat mängden information som Brå får om handläggningen av 
brottsmisstankar. Bytet av beslutsstruktur innebar att polisen fick 
möjlighet att registrera beslut mer detaljerat i sitt system.  

Konsekvenser av en övergång till en  
totalpopulation 
En totalredovisning av personer som misstänkts för brott ger i ge-
nomsnitt 178 000 misstänkta personer per år under perioden 2004–
2014, en nivåökning med i genomsnitt 64 000 misstänkta personer 
per år, eller 57 procent. Även om nivåskillnaden mellan de två popu-
lationerna är förhållandevis stor, är utvecklingen över tid för de 
båda populationerna relativt likartad. Totalpopulationen har dock 
ökat något mer mellan 2004 och 2014, totalt med 13 procent, jäm-
fört med 4 procent för misstänkta personer där misstanken om brott 
kvarstår. Det medför att andelen redovisade misstänkta personer av 
totalpopulationen har minskat från 66 procent 2004 till 60 procent 
2014.  

När resultatet delas upp på respektive handläggande myndighet syns 
att operationaliseringen av beslut från polisen har påverkat nivån 
och möjligen även utvecklingen av antalet misstänkta personer där 
misstanken om brott kvarstår. Det har blivit urskiljbart genom poli-
sens byte av beslutstruktur under 2013. Speciellt påverkad är ut-
vecklingen av misstänkta personer i åldern 15–17 år, som beror på 
en ansvarsförskjutning av dessa brottsmisstankar från Åklagar-
myndigheten till Polismyndigheten under 2012.  

Vad gäller fördelning efter kön och ålder sker inte några större för-
ändringar när statistik över totalpopulationen tas fram. En något 
större andel kvinnor redovisas, vilket hör samman med vilka beslut 
som tas på brottsmisstankar gällande respektive kön. En större skill-
nad ses för fördelning efter brottskategori. Där blir det tydligare att 
varierande andel i olika kategorier har ingått i statistiken där miss-
tanken om brott kvarstår. Kategorier där en stor andel har ingått är 
trafikbrottslagen och narkotikabrottslagen, med 79 respektive 
68 procent av samtliga brottsmisstankar 2014. En kategori där en 
mindre andel har ingått är brott mot person (3–7 kap. brottsbalken) 
där 40 procent av samtliga brottsmisstankar ingick 2014.  

Definitionen av en misstänkt person 
Definitionen som avgränsar populationen misstänkta personer i 
statistiken har granskats utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) kva-
litetskomponenter relevans, tillförlitlighet och samanvändbarhet.  
Utifrån den undersökning som har gjorts av användarnas informat-
ionsbehov av framför allt verksamhetsanpassad statistik, kan definit-
ionen inte ses som relevant. Istället för en verksamhetsvolym ringar 
definitionen in en population där misstanken om brott inte kunnat 
avslås. Ett sorts försök att rensa bort personer som visar sig inte 
vara skyldiga till brott. Den populationen kan visserligen vara in-
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tressant ur andra perspektiv. Dock finns det andra populationer, 
såsom misstänkta personer med lagföringsbeslut, som ligger nära 
misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår, och som är 
en mer verksamhetsmässig population.  

Populationen misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår 
kan kritiseras ur tillförlitlighetssynpunkt. Det är uppenbart att poli-
sens tidigare beslutsstruktur som använts fram till 2012 inte gått att 
operationalisera efter definitionen och att det påverkat nivå och 
sannolikt även utveckling av statistiken. Även med nya och bättre 
förutsättningar genom de mer detaljerade UoL-besluten, är det tvek-
samt om definitionen kan operationaliseras med tillräcklig tillförlit-
lighet. Bland annat på grund av att beslutsstrukturen egentligen inte 
är till för att bedöma om misstanken om brott kvarstår.  

Slutligen kan även konstateras att definitionen inte används i andra 
statistikprodukter inom brottsstatistiken, vilket minskar saman-
vändbarheten.  

Brås bedömning 
För att göra misstankestatistiken mer användbar ur ett verksamhets-
perspektiv föreslås att samtliga misstänkta personer samt samtliga 
handlagda brottsmisstankar redovisas. I samband med revideringen 
föreslås även att statistikprodukterna delas upp i två separata pro-
dukter.  

Med stöd av resultatet i kvalitetsstudien föreslås även att Brå upphör 
att producera statistik över populationen misstänkta personer där 
misstanken om brott kvarstår. Istället föreslås en redovisning av 
misstänkta personer med lagföringsbeslut, som är en mer verksam-
hetsnära och därmed mer relevant population att belysa, en populat-
ion som även kan produceras med högre kvalitet. Vidare föreslås att 
handlagda brottsmisstankar redovisas efter indelningsgrunder mot-
svarande dem i statistiken över handlagda brott.  

Vid en revidering av statistiken bör delar av den tidigare statistiken 
under en övergångsperiod redovisas parallellt med ny reviderad sta-
tistik, för att främja jämförbarhet och för att ge möjlighet att analy-
sera revideringens effekter.  
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Inledning 
Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för att producera, sprida 
och utveckla den officiella kriminalstatistiken. Statistiken omfattar 
ett tiotal produkter som återspeglar rättsväsendets hantering av 
brott, däribland statistiken över misstänkta personer. Under 2012 
påbörjade Brå, mot bakgrund av återrapporteringskrav i myndig-
hetens regleringsbrev, ett arbete med att målgruppsanpassa och 
utveckla kriminalstatistiken. Den pågående systemutvecklingen inom 
rättsväsendets informationsförsörjning motiverade att arbetet kom 
att fokusera på de produkter inom brottsstatistiken som närmast 
berördes av dena utveckling. Det inleddes med en övergripande 
målgruppsanalys, med syftet att formulera övergripande ändamål 
och identifiera angelägna utvecklingsområden för kriminalstatisiken. 
Därefter påbörjades ett omfattande revideringsarbete av 
brottsstatistikens produkter. Under åren 2013–2014 reviderades 
statsitiken över uppklarade brott, och i slutet av 2015 inleddes en 
revidering av statistiken över misstänkta personer och 
brottsdeltaganden3 (i fortsättningen benämnt som misstanke-
statistiken). Som första steg inför revideringen genomfördes en 
kvalitetsstudie av misstankestatistiken, med målsättningen att 
identifiera kvalitetshöjande åtgärder och att göra statistiken mer 
användaranpassad. Den här rapporten sammanfattar de analyser 
och slutsatser som har kunnat dras i kvalitetsstudien, och som 
sedermera har utgjort underlag för utformningen av den reviderade 
statistik över misstänkta personer samt över handlagda brotts-
misstankar som lanserades i mars 2017. 

                                                      
3
 Brottsdeltaganden är brottsmisstankar som avgränsas av den definition av en miss-

tänkt person som gällde fram till 2017. En brottsmisstanke är en misstanke om en 
persons deltagande i en brottslig gärning. Om en person är misstänkt för flera brott 
upprättas en brottsmisstanke för varje brott personen är misstänkt för. 
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Disposition 
I följande kapitel redovisas först bakgrunden till revideringsarbetet 
samt syftet med och tillvägagångsättet för kvalitetsstudien. Det följs 
av två kapitel som dels redogör för de kvalitetskrav som ställs på 
officiell statistik i Sverige, dels beskriver misstankestatistikens inne-
håll och uppbyggnad. Därefter följer ett resultatkapitel där rappor-
tens frågeställningar behandlas. Där studeras konsekvenserna av att 
gå över till en totalredovisning av misstänkta personer, samt effek-
terna av att statistiken baserats på två olika beslutssystem och hur 
en övergång till ett enhetligt beslutssystem påverkar kvaliteten i sta-
tistiken. Dessutom analyseras olika avgränsningar av populationen 
misstänkta personer, utifrån de kvalitetskriterier som gäller för offi-
ciell statistik. Rapporten avslutas med sammanfattande slutsatser 
och diskussion samt föreslagna åtgärder.  



 

15 

Bakgrund  
År 2011 genomförde Statskontoret en granskning av den officiella 
kriminalstatistiken, och fann bland annat att den i större utsträck-
ning borde kunna användas för att utvärdera och följa upp rättsvä-
sendets verksamheter (Statskontoret, 2011). Mot bakgrund av detta 
fick Brå genom sitt regleringsbrev 2012 i uppdrag att bedriva ett 
arbete för att användaranpassa kriminalstatistiken samt formulera 
statistikens ändamål och identifiera viktiga utvecklingsområden. Brå 
genomförde därför en intervjustudie med kriminalstatistikens cen-
trala användare, som sammanfattades i rapporten Målgrupps-
anpassning av kriminalstatistiken (Brottsförebyggande rådet, 2013). 
I användarstudien identifierades följande tre huvudsakliga använd-
ningsområden för kriminalstatistiken: 

• att ge statistiskt underlag för insyn i, granskning och upp-
följning av rättsväsendets verksamheter 

• att tillhandahålla kunskap om individer som kommer i kon-
takt med rättsväsendets verksamheter 

• att komplettera Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
och andra källor i analyser av brottsnivåer och brotts-
utvecklingen.  

Vidare konstaterades att det mest angelägna utvecklingsområdet var 
att kunna beskriva rättsväsendet ur ett verksamhetsperspektiv. Detta 
eftersom de centrala användarna främst efterfrågade statistik som 
kunde användas för att följa upp och mäta verksamheterna inom 
rättsväsendet utifrån olika aspekter.  

I granskningen av den officiella kriminalstatistiken framhöll Stats-
kontoret även behovet av att systematiskt bedriva kvalitetsstudier 
för att klarlägga kvaliteten i statistiken. Brå har därför parallellt med 
användaranalysen genomfört ett antal kvalitetsstudier, i syfte att 
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identifiera eventuella felkällor som kan påverka den officiella krimi-
nalstatistiken. Studierna har fokuserat på statistikens grunduppgifter 
inom områden där man, utifrån erfarenhet och resultat i förstudier, 
haft anledning att misstänka att det funnits brister i kvaliteten. 
 
I den första studien, Användningen av brottskoder. En kvalitets-
studie inom kriminalstatistiken (Brottsförebyggande rådet, 2012), 
studerades tillförlitligheten i den klassificering av brott som brotts-
utredande myndigheter gör, med hjälp av brottskoder. Kvalitets-
studien gav en större insikt i kvaliteten i kategoriseringen av brotts-
typer, vilket har kunnat tjäna som vägledning inför beslut om nya 
brottskoder, och även haft principiell betydelse för förvaltningen av 
klassificeringssystemet. 
 
I den andra studien, Användningen av Polisens beslutskoder. En 
kvalitetstudie inom kriminalstatistiken (Brottsförebyggande rådet, 
2014), undersöktes vilka problem som finns i den kategorisering av 
polisens beslut som tas på brott och brottsmisstankar samt hur dessa 
problem påverkar brottsstatistiken. I kvalitetsstudien uppdagades att 
det inte är möjligt att på ett tillförlitligt sätt kategorisera vissa typer 
av beslut, och därmed inte heller att tillförlitligt producera statistik 
efter vissa indelningar. Framför allt kunde det konstateras att indel-
ningarna efter uppklarade respektive ouppklarade brott i statistik-
produkten Uppklarade brott var behäftade med stora gräns-
dragningsproblem och brast i tillförlitlighet. Slutsatsen var att det 
inte var meningsfullt att fortsätta redovisa statistiken efter de indel-
ningar som ingick däri.  

I den andra kvalitetsstudien berördes även misstankestatistiken. 
Slutsatsen var att de brister som funnits i gränsdragningen mellan 
olika beslut inte har påverkat misstankestatistiken mer än margi-
nellt. Däremot konstaterades att det kunde finnas brister i det urval 
av beslutskoder som användes för att definiera misstänkta personer i 
statistiken och således avgränsa populationen. I kvalitetsstudien 
diskuterades också om inte fler av polisens beslut skulle kunna räk-
nas med i misstankestatistiken. Både definitionens relevans och op-
erationalisering ifrågasattes, och båda dessa aspekter lyftes fram som 
angelägna frågor för en framtida kvalitetsstudie. Kvalitetsstudien 
begränsades till att endast omfatta polisens beslut, vilket innebär att 
åklagarens beslut, vilka utgör central grundinformation i misstanke-
statistiken, inte har analyserats inom ramen för studien.  

Ett omfattande revideringsarbete startar 
Med vetskapen om brister i delar av brottsstatistiken4, samt det 
identifierade behovet av användaranpassning, inleddes ett omfat-
tande revideringsarbete under 2014. Arbetet startade med att över-
gripande riktlinjer för hur brottsstatistiken skulle utvecklas och revi-

                                                      
4
 Kriminalstatistiken kan delas upp i brottsstatistik och lagföringsstatistik. Brottsstatisti-

ken är ett samlingsnamn för de statistikprodukter som beskriver den brottsutredande 
verksamheten. Brottsstatistiken består av produkterna anmälda brott, handlagda brott, 
misstänkta personer och konstaterade fall av dödligt våld.  
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deras formulerades. Riktlinjerna för utvecklingen kan sammanfattas 
i tre punkter: 

• Samtliga produkter inom brottsstatistiken ska utgöra en 
totalredovisning för att ge en mer heltäckande beskriv-
ning av de brottsutredande myndigheternas verksamhet. 

• Indelningsgrunderna i statistiken ska ses över för att 
öka statistikens tillförlitlighet och relevans. 

• Ökad samanvändbarhet mellan produkterna ska efter-
strävas. 

Utöver dessa kriterier är målet också att utveckla statistiken till att 
vara mer tillgänglig, genom att göra den så lättförståelig som möjligt 
för användaren. 

Statistiken över uppklarade brott reviderades efter dessa betingelser 
under 2014, och Brå kunde i mars 2015 lansera ny statistik över 
handlagda brott för referensåret 2014. Det är även med utgångs-
punkt i dessa riktlinjer som kvaliteteten i statistiken över misstänkta 
personer har granskats.  

De övergripande förändringarna av brottsstatistikens produkter har 
remitterats till externa instanser, där de vunnit gehör. Några syn-
punkter som framhölls i remissvaren och som bör hållas i bakhuvu-
det vid den fortsatta läsningen är bland annat följande: 

• Det är bra att Brå går mot en totalredovisning, eftersom 
detta gör statistiken mer jämförbar med de brottsutredande 
myndigheternas egna redovisningar. 

• Kontinuitet i de statistiska serierna, och konsekvensen av att 
bryta dem, bör beaktas vid en revidering. 

• Det behöver tydliggöras att Brås redovisning av misstänkta 
personer och brott med misstänkta personer i statistiken 
skiljer sig mot rättsväsendets egna redovisningar. 

• Det är problematiskt att dela in personer som misstänkts för 
brott efter vissa typer av beslut, eftersom en och samma per-
son under redovisningsperioden kan ha varit misstänkt för 
flera brott som renderat olika beslut. 

• Det är önskvärt att handlagda brottsmisstankar redovisas 
efter samma indelning som handlagda brott. 

• Resultatmått motsvarande personuppklaringsprocenten och 
lagföringsprocenten i statistiken över handlagda brott är 
önskvärda även i en ny statistik över brottsmisstankar. 

Syfte och tillvägagångssätt 
Syftet med föreliggande kvalitetsstudie att ge fördjupade insikter i 
vad statistiken redovisar och en grund för utveckling av den. Studien 
fokuserar primärt på de brister och potentiella utvecklingsområden 
som identifierades i den andra kvalitetstudien men som inte kunde 
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omfattas av denna. Därmed omfattar denna tredje studie en gransk-
ning av hur populationen misstänkta personer definieras och operat-
ionaliseras i statistiken. Operationaliseringen studeras baserat på de 
beslut som ligger till grund för populationens avgränsning, medan 
definitionen analyseras teoretiskt utifrån kvalitetskomponenterna 
relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och samanvändbarhet. Ett 
skifte till en totalredovisning av personer som misstänkts för brott 
och deras brottsdeltaganden föranleder också en analys av vad en 
sådan redovisning innebär för tolkningen av statistiken. En jämfö-
relse görs därför av redovisningen av de misstänkta personer och 
brottsdeltaganden där misstanken om brott kvarstår efter handlägg-
ning – som alltså endast omfattar en del av alla som misstänkts för 
brott – och en totalredovisning.  

I kvalitetsstudien besvaras följande frågeställningar: 

• Vad har misstankestatistikens utformning, med avseende på 
definitionen av misstänkta personer, inneburit för kvaliteten 
i statistiken? 

o Är populationen i misstankestatistiken relevant, och 
svarar den upp mot användarnas behov? 

o Är misstankestatistiken samanvändbar med annan 
statistik som är baserad på samma data? 

o Är misstankestatistiken så som den är utformad till-
förlitlig? 

• Vad har det inneburit för kvaliteten i statistiken att operat-
ionalisering av populationen misstänkta personer baserats 
på två olika beslutssystem? 

o Går det att, med tillräcklig kvalitet, fortsättningsvis 
redovisa misstankestatistiken enligt den gällande de-
finitionen för misstänkta personer? 

• Vad innebär det för tolkningen av misstankestatistiken om 
statistiken övergår till en totalpopulation, och alltså redovi-
sar samtliga personer som skäligen misstänkts för brott och 
deras brottsdeltaganden, istället för att enbart omfatta de 
personer där misstanken om brott bedöms kvarstå efter av-
slutad utredning? 

Ingångsvärden och avgränsningar 
Grundtankarna och de centrala principerna för revidering av brotts-
statistiken är, som redan nämnts i inledningen, att gå mot en total-
redovisning, att tillämpa enhetliga indelningsgrunder och att i övrigt 
eftersträva samanvändbarhet mellan produkterna. Dessa principer – 
som är viktiga för att uppnå en enhetlighet och samanvändbarhet i 
brottsstatistikens produkter – utgör ingångsvärden och till viss del 
också avgränsningar för hur misstankestatistiken kan utvecklas.  

Det kan vidare tydliggöras att revideringen endast avser den statistik 
som Brå löpande producerar, och alltså inte inläsningen av mikro-
data till Brås databaser. Revideringen av misstankestatistiken påver-
kar inte möjligheten att göra specialbeställningar av statistik eller av 
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mikrodata. Vid beställningar finns det möjlighet att avgränsa popu-
lationen misstänkta personer på olika sätt, efter behov och vad data 
tillåter. 

Målpopulation 
I dagens misstankestatistik5 redovisas inte samtliga personer som 
misstänkts för brott, utan endast de där misstanken om brott kvar-
står efter handläggning av en brottsutredande myndighet6. Enligt de 
riktlinjer som satts ut för revideringen av brottsstatistiken, ska mål-
populationen utvidgas till att innehålla samtliga personer som miss-
tänkts för brott. Det innebär att dagens målpopulation utvidgas till 
att även innehålla misstänkta personer där misstanken om brott inte 
kvarstår efter att handläggningen är avslutad. Se figur 1 för en illust-
ration av dessa populationer. 

 

Delpopulation 

Samtliga misstänkta  
personer Misstanke om brott  

kvarstår efter  
handläggning 

Misstanke om brott  
kvarstår inte 

Totalpopulation 

Figur 1. Olika populationer av misstänkta personer. (Proportionerna i figuren är ungefär-
liga och inte en exakt beskrivning av de riktiga förhållandena.) 

Det bör här specificeras vad som menas med en misstänkt person i 
brottsstatistiken. Personer misstänks för brott med olika misstanke-
grad, beroende på vilka bevis som talar för att personen begått den 
brottsliga handlingen. I misstankestatistiken, och även i statistiken 
över handlagda brott, redovisas personer och brottsmisstankar som 
minst uppnått misstankegraden skäligen misstänkt. Det betyder att 
statistiken inte innehåller personer som endast uppnått den lägsta 
misstankegraden kan misstänkas. För att någon ska bli skäligen 
misstänkt för ett brott, måste det finnas konkreta omständigheter av 
en viss styrka som pekar på att just den personen har begått brottet 
(JO 1986/87 s. 77). Om det inte föreligger några sådana konkreta 
omständigheter, anses alltså inte skälig misstanke föreligga (JO 
1992/93 s. 204). Bevisningen kan vara mycket svag för att en person 
                                                      
5
 Så som statistiken över misstänkta personer definierats fram till revisionen 2017.  

6
 En handlagd brottsmisstanke är en brottsmisstanke där det har fattats antingen ett 

nedläggningsbeslut (efter att förundersökning inletts eller utan att förundersökning 
inletts) eller ett beslut i åtalsfrågan. 
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ska uppnå den lägsta misstankegraden kan misstänkas (Lindgren, 
2005). Det finns i nuläget ingen strukturerad information som tillå-
ter en särredovisning av misstankegrader som är högre än skäligen 
misstänkt, men dessa ingår som sagt i populationen (minst) skäligen 
misstänkta.  

Personer som är yngre än 15 år, det vill säga icke straffmyndiga, är 
också exkluderade från redovisning i misstankestatistiken. Orsaken 
till detta är att dessa uppgifter bedömts inte hålla tillräcklig kvalitet 
för en tillförlitlig redovisning. 

Sammanfattningsvis innebär det att personer med en lägre misstan-
kegrad än skäligen misstänkt och personer som är yngre än 15 år 
inte redovisas och inte heller avhandlas vidare i denna studie. Ter-
merna misstänkt person, brottsdeltagande och brottsmisstanke avser 
således personer eller händelser där misstankegraden som lägst är 
skäligen och där personen är 15 år eller äldre. 

Tillvägagångssätt 
Till skillnad från de två tidigare kvalitetsstudierna, som behandlar 
de indata som produkterna i brottsstatistiken bygger på, närmare 
bestämt brottskoder och polisens beslutskoder, ligger fokus i den här 
kvalitetsstudien på att undersöka utformningen av misstanke-
statistiken. Den föreliggande studien är därmed mer produktspecifik, 
och syftar till att komplettera de andra kvalitetsstudierna på de om-
råden som inte behandlats angående misstankestatistiken:  

1) Effekten av ett populationsskifte analyseras genom att sta-
tistik efter nuvarande utformning av misstankestatistiken 
jämförs med statistik baserat på det totala antalet skäligen 
misstänkta personer. Statistiken är framtagen årsvis för åren 
2004–2014 ur Brås statistikdatabas, som också ligger till 
grund för den officiella misstankestatistiken. Databasen 
uppdateras kontinuerligt med ny information, vilket gör att 
statistiken som tagits fram för den här studien kan skilja sig 
något från den publicerade misstankestatistiken. Den över-
gripande strukturen bedöms dock vara densamma och inte 
påverka slutsatser som kan dras av datamaterielet.  

2) Operationaliseringen av populationen misstänkta personer 
granskas med hjälp av de beslutskoder rapporteras in och 
som ligger till grund för statistiken. Även i denna del an-
vänds data från Brås statistikdatabas. Granskningen sker 
dels ur ett historiskt perspektiv, dels ur ett nulägesperspek-
tiv. I det historiska perspektivet redogörs för olika föränd-
ringar som påverkat förutsättningarna för att operation-
alisera misstankstatistiken och vad detta inneburit för redo-
visningen. I nulägesperspektivet undersöks vilka förutsätt-
ningar som nu finns för operationaliseringen av misstanke-
statistiken.  

3) Definitionen av populationen misstänkta personer och in-
delningar av den analyseras med utgångspunkt i de kvali-
tetskriterier som gäller för officiell statistik. Misstanke-
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statistikens relevans och samanvändbarhet analyseras med 
utgångspunkt i de användningsområden som identifierats 
genom Brås användarstudie. Jämförbarheten, tillförlitlig-
heten och vilka förutsättningar som finns för att dela in och 
gruppera misstankestatistiken analyseras främst genom att 
definitionens tekniska översättning (operationalisering) 
granskas enligt ovan.  
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Om kvalitet i officiell  
statistik 
För att studera kvalitet i officiell statistik är det viktigt att känna till 
vilka krav som ställs på den. Nedan följer en redogörelse av de lagar 
och riktlinjer som reglerar och sätter krav på produktion av officiell 
statistik.  

Sveriges officiella statistik regleras enligt lag (2001:99) om den offi-
ciella statistiken. Därtill hör förordning (2001:100) om den officiella 
statistiken, som innehåller kompletterande föreskrifter. Dessa för-
fattningar sätter de yttre ramarna för hur Sveriges officiella statistik 
ska produceras. Där stadgas bland annat på vilka områden det ska 
finnas officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för att 
producera den officiella statistiken (förordning 2001:100 2 §). Där 
framgår att Brå har som ansvar att producera statistik över brott, 
lagförda personer, kriminalvård och återfall i brott, vilket tillsam-
mans med statistik över domstolarnas verksamhet (som Domstols-
verket ansvarar för) ingår i statistikområdet Rättsväsende.  

Sedan 2013 omfattar lagen om den officiella statistiken även kvali-
tetskriterier för produktion, utveckling och framställning av Sveriges 
officiella statistik (3a § lag (2001:99)). Dessa kriterier är relevans, 
noggrannhet, aktualitet, punktlighet, tillgänglighet och tydlighet 
samt jämförbarhet och samstämmighet. Statistiska centralbyrån 
(SCB) har i föreskrift 2016:17 delat in dessa kriterier i fem kvalitets-
komponenter, för att forma gemensamma kvalitetsbegrepp för pro-
duktion och utvärdering av den officiella statistiken. Kopplingen 
mellan kvalitetskriterierna och kvalitetskomponenterna finns be-
skrivna i Tabell 1. SCB:s kvalitetskomponenter och kvalitetsbegrepp 
har använts i den här studien för att beskriva och analysera kvalitet-
eten i misstankestatistiken.  



 

23 

Tabell 1. Kvalitetskriterium för den officiella statistiken och översättning till kvalitets-
komponenter. 

Kvalitetskriterium Kvalitetskomponent 

Relevans Relevans 

Noggrannhet Tillförlitlighet 

Aktualitet 
Aktualitet och punktlighet 

Punktlighet 

Tillgänglighet och tydlighet Tillgänglighet och tydlighet 

Jämförbarhet 
Jämförbarhet och samanvändbarhet 

Samstämmighet 

Utöver de författningar och föreskrifter som reglerar den officiella 
statistiken finns gemensamma riktlinjer (code of practice) för EU-
länderna, framtagna av Eurostat (EU:s statistikorgan), som regleras i 
EU:s statistikförordning nr 223/2009. Rekommendationen från Rå-
det för den officiella statistiken (ROS) är att statistikansvariga myn-
digheter även för nationell statistik ska följa European Statistics 
Code of Practice (European Statistical System (ESS) och Eurostat, 
2011). De principer som rör statistikprodukter överensstämmer i 
stort med kvalitetskriterierna i 3a § lag (2001:99) om den officiella 
statistiken, och därmed också SCB:s kvalitetskomponenter.  

Kvalitetskomponenterna och misstanke-
statistiken 
Vid utvärderingen av misstankestatistiken har fokus varit att utvär-
dera statistikens relevans, tillförlitlighet samt jämförbarhet och 
samanvändbarhet. Aktualiteten och punktligheten anses vara god 
och är inte komponenter som direkt påverkas av hur statistikens 
population definieras. Tillgängligheten och tydligheten är till stor del 
en fråga om hur statistiken presenteras. Dock kan tydligheten på-
verkas av hur statistikens populations definieras, vilket därmed även 
påverkar hur användare uppfattar och förstår statistiken.  

Statistikens relevans bedöms främst utifrån hur nära de statistiska 
värden som presenteras ligger användarens sakproblem. Statistiken 
är relevant om den kan användas för att besvara användarnas frå-
gor. Relevans kan kopplas till statistikens objekt, populationer, stat-
istiska mått, variabler, redovisningsgrupper och referenstider. Om 
dessa stämmer överens med användarnas behov, så är också statisti-
ken relevant. Kriminalstatistikens användargrupp är dock stor och 
inte helt homogen, vilket gör att statistiken kan vara olika relevant 
för olika användargrupper. Den mest centrala användargruppen för 
kriminalstatistiken är Sveriges regering och riksdag, myndigheter 
inom rättsväsendet samt forskare och medierna. Vad som är efter-
frågat och relevant i kriminalstatistiken i stort har undersökts och 
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fastställts genom användarstudien Målgruppsanpassning av krimi-
nalstatistiken (Brottsförebyggande rådet, 2013). 

Tillförlitlighet är ett mått på graden av överensstämmelse mellan 
skattningarna i statistiken och de okända sanna värdena. Tillförlit-
ligheten påverkas av osäkerhetskällor beroende av urval, ramtäck-
ning, mätning, bortfall, bearbetning och modellantagande. Misstan-
kestatistiken är en registerbaserad totalundersökning och det görs 
därmed inget urval som riskerar att behäfta statistiken med urvals-
fel. Den kan dock vara behäftad med ramfel, som uppstår då det 
finns skillnader mellan statistikens rampopulation och dess mål-
population. Mätfel kan också förekomma i de fall uppgifter är fel-
registrerade av handläggare hos de brottsutredande myndigheterna. 
Mätfel kan även uppstå om mätverktyg, i form av exempelvis klassi-
ficeringssystem, inte är tillräckligt anpassade efter det som ska mä-
tas. Objektbortfall förekommer inte. Dock förekommer saknade 
värden hos enskilda objekt, vilket påverkar kvaliteten vid redovis-
ning efter dessa variabler. Bearbetningsfel kan också förekomma.  

Jämförbarhet avser statistikens möjligheter att användas och jämfö-
ras mellan exempelvis olika referenstidpunkter och redovisnings-
grupper, såsom geografiska områden. Om mätförfarandet ändras 
kommer detta sannolikt att påverka statistikens jämförbarhet över 
tid. Detsamma gäller om olika regioner använder olika rutiner för 
handläggning av misstänkta personer. Ett exempel på en förändring 
som påverkat brottsstatistikens jämförbarhet över tid är polisens 
omorganisation från länspolismyndigheter till en rikstäckande myn-
dighet uppdelad på polisregioner.  

Samanvändbarhet är ett mått på i vilken utsträckning uppgifterna 
från en statistikprodukt är möjliga att kombinera med annan sta-
tistik. För misstankestatistiken eftersträvas i första hand sam-
användbarhet med andra statistikprodukter som använder informat-
ion om brottsmisstankar från rättsväsendets administrativa system. 
Statistikprodukter som Brå producerar och som använder samma 
information är framför allt handlagda brott, där brott delas in efter 
om det finns en person misstänkt för brottet eller inte. 
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Beskrivning av misstanke-
statistiken 
Statistik över misstänkta personer har publicerats sedan 1950 (SCB, 
1954). Fram till 1994 producerades den av Statistiska centralbyrån 
(SCB). I samband med den så kallade statistikreformen7 fick Brå 
ansvaret för Sveriges officiella kriminalstatistik i juli 1994 och där-
med också för misstankestatistiken.  

Misstankestatistiken, så som den publicerats fram till och med redo-
visningsåret 2015, består av två delprodukter: (i) statistik över miss-
tänkta personer och (ii) statistik över brottsdeltaganden.  

(i) I statistiken över misstänkta personer redovisas perso-
ner som bedömts vara skäligen misstänkta för brott ef-
ter avslutad handläggning av brottsmisstanken. Perso-
nen kan vara misstänkt för flera brott under redovis-
ningsperioden, men räknas ändå endast en gång per 
brottstyp. Detta är en så kallad nettoredovisning. Net-
toredovisningen innebär exempelvis att en person som 
är misstänkt för tre brott, ett gällande misshandel och 
två gällande stöld, kommer att redovisas en gång under 
brottstypen misshandel, en gång under brottstypen 
stöld och slutligen också en gång i övergripande kate-
gorier, där personer misstänkta för samtliga typer av 
brott redovisas. Statistiken över misstänkta personer 

                                                      
7
 När statistikreformen trädde i kraft i mitten av 1990-talet fördelades stora delar av 

ansvaret för den officiella statistiken inom avgränsade sektorsområden från SCB, som 
tidigare haft ansvaret för i princip all svensk officiell statistik, till 24 andra statliga myn-
digheter. 
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kan användas för att belysa nivån och utvecklingen av 
antalet personer som misstänkts för olika typer av 
brott, och köns- och åldersfördelningen bland dessa 
personer. 

(ii) I statistiken över brottsdeltaganden8 redovisas miss-
tänkta personers deltagande i brott, vilket omfattar 
samtliga tillfällen då en person varit skäligen misstänkt 
för ett brott under redovisningsperioden. Detta brukar 
kallas bruttoredovisning av misstänkta personer. Brut-
toredovisningen innebär exempelvis att två personer 
som är misstänkta för att ha begått tre brott, redovisas 
som sex brottsdeltaganden. Statistiken över brotts-
deltaganden syftar till att belysa hur förekomsten av 
olika typer av brott fördelar sig, till exempel bland 
samtliga misstänkta personer, inom en viss åldersgrupp 
eller kön (Brottsförebyggande rådet, 2015). 

Misstankestatistiken redovisas efter kalenderår. För att en misstänkt 
person ska redovisas behöver utredningen gällande det brott som 
personen misstänkts för vara avslutad under det aktuella redovis-
ningsåret. Registreringen av den misstänkta personen kan dock ha 
skett under ett annat, tidigare år. Misstankestatistiken redovisar en 
del av ett utflöde av misstänkta personer och deras brottsdeltagande.  

Misstänkta personer och brottsdeltaganden redovisas uppdelat på 
kön, ålder och typ av brott samt antal brott.  

Statistikens uppbyggnad 
Datakällor 
Misstankestatistiken är baserad på uppgifter från administrativa 
system i rättsväsendet. Merparten av uppgifterna kommer från Polis-
myndighetens ärendesystem Rar (Rationell anmälningsrutin) och 
Durtvå samt Åklagarmyndighetens ärendesystem Cåbra. Även upp-
gifter från Tullverket, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen och 
Skatteverket ligger till grund för statistiken.  

Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens ärendehanterings-
system har genom tiderna förändrats. Åklagarmyndigheten införde 
Cåbra 2007, som då ersatte de tidigare systemen Brådis och Envis. 
Polismyndigheten införde Rar successivt under åren 1991–1995. 
Polismyndigheten har sedan införandet av Rar även använt andra 
system. År 2011 infördes polisens utredningsstöd (Pust), utvecklat i 
Java, för mängdbrott. Pust överfördes 2013 till plattformen Siebel 
och kom att bli Siebel-Pust. Siebel-Pust var dock behäftat med pro-
blem och stängdes ner för nyregistrering av brott 3 juni 2014. Efter 
det återgick ärendehanteringen som gjorts i Pust till Rar. För en 

                                                      
8
 Brottsdeltaganden är brottsmisstankar som avgränsas av definitionen av en misstänkt 

person som gällde fram till 2017. En brottsmisstanke är en misstanke om en persons 
deltagande i en brottslig gärning. Om en person är misstänkt för flera brott upprättas en 
brottsmisstanke för varje brott personen är misstänkt för. 
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detaljerad tidslinje över tekniska förändringar i Polismyndighetens 
och Åklagarmyndighetens system, se bilaga.  

Uppgifterna från de brottsutredande myndigheterna läses löpande in 
i Brås kontrolldatabas (KDB). I kontrolldatabasen kontrolleras och 
rättas uppgifterna veckovis, innan de överförs och lagras som mikro-
data i Brås verksamhetsdatabas (VDB). Det är sedan från VDB som 
statistiken sammanställs.  

Misstankestatistikens grunduppgifter 
Misstankestatistiken bygger på information om den misstänkta per-
sonen och brott som personen är misstänkt för. När en person är 
misstänkt för ett brott, upprättas en brottsmisstanke i den utredande 
myndighetens ärendesystem. En brottsmisstanke är kopplingen mel-
lan en misstänkt person och en anmäld brottslig gärning. Knuten till 
brottsmisstanken finns information om den misstänkta personen, 
om brottet och om hanteringen av brottsmisstanken. 

Följande grunduppgifter är centrala för misstankestatistiken: 

• Registreringsdatum för brottsmisstanke. 
• Misstankegrad. 
• Beslutsdatum för brottsmisstanke. 
• Beslutskod. 
• Brottsdatum. 
• Brottskod. 
• Personummer på misstänkt person. 
• Kön. 

Uppgift om ålder beräknas utifrån den misstänkta personens födelse-
datum och tidpunkten för brottet. Brottstypen bestäms utifrån en 
klassificering av brottskoder. 

Beslutskoder och operationalisering 
Beslutskoder används av de brottsutredande myndigheterna för att 
registrera beslut på brottsmisstankar och brott. Beslutskoderna är 
till för att på ett strukturerat sätt kunna registrera vilka beslut som 
har fattats på brottsmisstanken. Beslutskoderna kan exempelvis ge 
information om att förundersökning inletts eller att åklagare har 
väckt åtal. Beslutskoderna ger viktig information som används för 
att bedöma om handläggningen av en brottsmisstanke är avslutad 
och om misstanken om brott då kvarstår. Vilken beslutskod som 
registreras på en brottsmisstanke avgör med andra ord om brotts-
misstanken ska räknas i misstankestatistiken. 

Avgränsningen av populationen misstänkta personer och brottsmiss-
tankar i statistiken enligt gällande definition (om att misstanken ska 
kvarstå efter avslutad utredning) görs utifrån en bedömning av de 
beslutskoder som registrerats på brottsmisstanken. Att översätta 
beslutskoder till statistikens definition och utformning är ett exem-
pel på operationalisering. Beslut som bedöms innebära att miss-
tanken kvarstår och som räknas i misstankestatistiken är exempelvis 
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personuppklarande beslut (åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats 
och strafföreläggande utfärdats) och beslut om förundersöknings-
begränsning (FU-begränsning). Även andra beslut räknas med i miss-
tankestatistiken, exempelvis avslutad utredning på grund av att den 
misstänkta har avlidit eller att brottet är preskriberat.  

Beslutsstruktur 
Vilka beslut som kan registreras på brottsmisstanken bestäms av den 
beslutsstruktur som tillämpas av rättsväsendets myndigheter. Sedan 
2013 används en beslutsstruktur som kallas Utrednings- och lag-
föringsbeslut (UoL-beslut) och som är gemensam för alla brotts-
utredande myndigheter. UoL-besluten är strukturerade i en hierarki 
om tre nivåer som ger olika information om beslutet.  

• Den första nivån ger information om vilken typ av beslut 
som har tagits. Exempel på olika typer av beslut är förun-
dersökning inleds, förundersökning inleds ej, åtalsunderlå-
telse meddelas etc.  

• Den andra nivån ger information om skälet till att beslutet 
har tagits. Ofta med en hänvisning till ett lagrum, exempel-
vis rättegångsbalken (1942:740), lagen (1964:167) med sär-
skilda bestämmelser om unga lagöverträdare och lagen 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Exempel på 
skäl är bevisproblem, ej anledning att anta (att brott som 
faller under allmänt åtal har förövats), för dyrt att utreda, 
går ej att utreda etc. 

• Den tredje nivån ger möjlighet till en ytterligare motivering 
till att beslutet har tagits, exempelvis att den misstänkta be-
finner sig på okänd ort, att personen är tidigare dömd, att 
personen inte är straffmyndig etc.  

Tillsammans ger dessa nivåer information om det beslut som har 
tagits. Framför allt ger besluten information om vilken händelse som 
har skett, exempelvis om brottsmisstanken har lagts ner, eller om 
åklagare valt att väcka åtal. De ger dock inte någon explicit inform-
ation om misstanken om brott kvarstår vid beslutet eller ej, utan det 
måste som tidigare nämnts bedömas.  
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Tabell 2. Exempel på typer, skäl och motiveringar för UoL-beslut. 

Typ Skäl Motivering 
Förundersökning 
inleds ej 

Går ej att utreda Den som enligt anmälan är gär-
ningsperson har lämnat landet och 
förväntas inte återvända hit. 

Åtal väcks. Tillräckliga skäl. Det föreligger tillräckliga skäl för 
åtal mot den misstänkte. 

Misstänkt person 
avförs från utred-
ning. 

Bevisproblem. Det går inte att bevisa de objektiva 
förutsättningarna för att förfaran-
det ska vara brottsligt. 

Förundersökning-
en läggs ned. 
 

Förundersökningsbe-
gränsning med hänvis-
ning till reglerna om 
åtalsprövning. 

Brottet får endast åtalas av måls-
ägaren. 

Förändringar i rättsväsendets beslutstrukturer över tid 
Åklagarmyndigheten bytte beslutsstruktur till en med UoL-besluten 
överensstämmande struktur i samband med införandet av det nya 
ärendesystemet Cåbra 2007. Före 2007 använde Åklagarmyndig-
heten en beslutsstruktur från det tidigare ärendehanteringssystemet 
Brådis (så kallade brådiskoder). Det fanns 107 brådiskoder, vilket 
inte är lika många som antalet UoL-beslut, men de erbjöd ändå en 
relativt stor detaljrikedom. Brådiskoderna var indelade i olika grup-
per, vilket kan likställas med typ för UoL-besluten. Beslutsgrunderna 
innehöll även en kort text som förkaring till beslutet, vilket kan 
jämföras med skäl för UoL-besluten. 

De nya Cåbra-besluten översattes 2007 med hjälp av Åklagar-
myndigheten till de gamla brådiskoderna och operationaliserades 
sedan på samma sätt. Detta i syfte att, trots skifte i beslutsstruktur, 
upprätthålla en kontinuitet och jämförbarhet i statistiken. Åklagar-
myndighetens skifte i beslutsstruktur och översättningen analysera-
des vid övergången. Analyserna visar att övergången inte har påver-
kat redovisningen mer än marginellt (Brottsförebyggande rådet, 
2008). 

Vid Polismyndigheten infördes UoL-besluten först i slutet av 2012 
(i Pust) och början av 2013 (i Rar). Före införandet av UoL-besluten 
hade Polismyndigheten en uppsättning nedläggningsgrunder som 
beslutsstruktur. Nedläggningsgrundernas utformning och beskriv-
ning gav en väldigt knapphändig information om det beslut som 
togs. Detta har studerats i den andra kvalitetsstudien, där resultatet 
visar att det funnits stor variation i användande och tolkning av 
nedläggningsgrunderna, vilket i sin tur har lett till felaktigheter i den 
officiella kriminalstatistiken (Brottsförebyggande rådet, 2014). 

UoL-besluten har för Polismyndigheten inneburit en betydande för-
ändring av den mängd information som kan förmedlas genom be-
slutskoden. Brottsmisstankar som tidigare lagts ned med nedlägg-
ningsgrunden annat (och som alltså inte räknats med i misstankesta-
tistiken) kan numera, med UoL-beslut, kodas med mer detaljerad 
information och därigenom räknas i statistiken. Vid övergången till 



 

30 

UoL-besluten visade det sig därmed att många fler av polisens 
brottsmisstankar skulle räknas in i misstankestatistiken. En direkt 
tillämpning av UoL-besluten i statistiken skulle dock medföra en 
icke reell ökning av antalet misstänkta personer och brottsdeltagan-
den. Vid polisens skifte till UoL-besluten översattes därför dessa med 
hjälp av polisen till de gamla nedläggningsgrunderna, för att upp-
rätthålla en jämförbarhet i statistiken. Det innebar i praktiken att en 
del av de från och med 2013 gällande UoL-koderna inte räknades 
med i misstankestatistiken om de togs av polisen. Översättningen 
var en tillfällig lösning i väntan på föreliggande kvalitetsstudie och 
en större revidering av statistiken. 
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Resultat 

Konsekvenser av en totalredovisning 
I detta avsnitt jämförs totalpopulationerna misstänkta personer och 
handlagda brottsmisstankar9 med delpopulationerna misstänkta 
personer och brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår 
efter avslutad utredning, i syfte att studera vad en övergång till en 
totalredovisning skulle innebära. Olika utveckling och struktur kan 
indikera att populationerna har olika egenskaper, vilket kan vara 
intressant ur kvalitetssynpunkt, men också som information för 
statistikens användare, för att åskådliggöra konsekvenserna av en 
övergång till en totalpopulation.  

För samtliga brott 
Skillnaden i nivå och utveckling mellan en totalpopulation av hand-
lagda brottsmisstankar och en delpopulation där misstanken om 
brott kvarstår (brottsdeltaganden) redovisas i figur 2 nedan. Det 
totala antalet handlagda brottsmisstankar är självfallet fler än dem 
där misstanken om brott kvarstår efter avslutad handläggning. I 
genomsnitt handlades omkring 174 000 brottsmisstankar per år där 
misstanken om brott inte kvarstod under perioden 2004–2014. Ut-
vecklingen av den totala populationen och de brottsmisstankar där 
misstanken om brott kvarstår är dock likartad, vilket kan utläsas av 
att kurvorna följer varandra relativt väl.  

                                                      
9
 En brottsmisstanke är en misstanke om en persons deltagande i en brottslig gärning. 

Om en person är misstänkt för flera brott upprättas en brottsmisstanke för varje brott 
personen är misstänkt för. 
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Figur 2. Antalet handlagda brottsmisstankar, totalt och där misstanke om brott kvarstår, 
2004–2014.  

Även om utvecklingen för de båda kurvorna är likartad, är ökningen 
av antalet brottsmisstankar totalt aningen brantare än när miss-
tanken om brott kvarstår. Det totala antalet handlagda brottsmiss-
tankar har från 2004 till 2014 ökat med 32 procent, medan antalet 
brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår ökat med 
23 procent. Det har att göra med en förändring i andelen brotts-
misstankar där misstanken om brott kvarstår, i relation till det to-
tala antalet handlagda brottsmisstankar. Denna andel, som redovi-
sas i figur 3, har minskat från 66 procent 2004 till 61 procent 2014. 
Över tid har Brå med andra ord redovisat en allt mindre andel av 
det totala antalet handlagda brottsmisstankar i statistiken.  
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Figur 3. Andelen brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår, av det totala antalet 
handlagda brottsmisstankar 2004–2014.  

Figur 4 visar antalet misstänkta personer som redovisas totalt re-
spektive där misstanken om brott kvarstår. I genomsnitt skiljer det 
64 000 misstänkta personer per år mellan populationerna, under 
perioden 2004–2014. Utvecklingen av antalet misstänkta personer 
är, liksom för antalet brottsmisstankar, samstämmig för det totala 
antalet personer som misstänkts för brott och dem där misstanken 
om brott kvarstår efter avslutad utredning. I likhet med brotts-
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misstankarna uppvisar totalpopulationen misstänkta personer en 
något starkare ökning än den delpopulation där misstanken om 
brott kvarstår. Antalet misstänkta personer har från 2004 till 2014 
ökat med totalt 13 procent, medan antalet personer där misstanken 
om brott kvarstår ökat med 4 procent. Det innebär att även andelen 
misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår har minskat 
med tiden. År 2004 omfattade misstankestatistiken 66 procent av 
samtliga misstänkta personer, medan nivån 2014 låg på 60 procent. 
I förhållande till det totala antal personer som skäligen misstänkts 
för brott, har Brå med andra ord redovisat färre misstänkta personer 
där misstanken kvarstår.  
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Figur 4. Antalet personer som misstänkts för brott, totalt och där misstanken om brott 
kvarstår efter handläggning, 2004–2014.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen av antalet 
misstänkta personer och antalet brottsdeltaganden i den officiella 
statistiken har följt utvecklingen för totalpopulationerna relativt väl. 
Det innebär att misstankestatistiken, trots att den endast redovisar 
drygt 60 procent av samtliga brottsmisstankar och misstänkta per-
soner, har kunnat ge en relativt god bild av den övergripande ut-
vecklingen av antalet brottsmisstankar och misstänkta personer. Av 
analysen framgår dock att totalpopulationerna visar på en större 
ökning under den redovisade perioden än delpopulationerna där 
misstanken om brott kvarstår. Att andelen redovisade brotts-
misstankar och personer minskat kan ha flera förklaringar. En möj-
lig förklaring är att brottstrukturen förändrats över tid eller att utre-
dande myndigheters tillämpning av beslutsstrukturen förändrats.  

För enskilda variabler 
Hur stor andel av de handlagda brottsmisstankarna där misstanken 
om brott kvarstår kan variera vid en uppdelning på enskilda variab-
ler. Nedan analyseras därför andelen där misstanken om brott kvar-
står uppdelat på kön, ålder och brottskategori. Vidare jämförs å ena 
sidan totalpopulationen misstänkta och å andra sidan de personer 
där misstanken om brott kvarstår, vad gäller köns- och åldersstruk-
tur samt brottstrukturen för brottsmisstankarna. 
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Kön  
I figur 5 nedan redovisas andelen handlagda brottsmisstankar där 
misstanken om brott kvarstår uppdelat på de misstänktas kön. Där 
framgår att andelen brottsmisstankar där misstanken om brott kvar-
stått har varit avtagande över tid för både män och kvinnor. Ande-
len brottsmisstankar som redovisas i statistiken definieras (som 
nämnts ovan) utifrån de beslut som fattas på brottsmisstankarna. 
Att andelen brottsmisstankar som rör kvinnor konstant ligger något 
lägre än för männen under hela perioden innebär att de beslutstyper 
som räknas in i misstankestatistiken har fattats för män i större ut-
sträckning än för kvinnor. Det indikerar att det finns en viss skillnad 
i vilka typer av beslut som tas för män respektive för kvinnor, vilket 
kan ha flera förklaringar. Exempelvis kan det bero på att brotts-
strukturen, det vill säga vilka brott som män respektive kvinnor är 
misstänkta för, skiljer sig åt mellan könen. Vissa brottstyper är en-
klare att personuppklara än andra, vilket således kan förklara skill-
naderna. I figuren framgår även att andelen brottsmisstankar där 
misstanken om brott kvarstår, generellt är lägre bland misstänkta 
personer där uppgift om kön saknas än bland personer där uppgift 
om kön finns. Det ska dock nämnas att det rör sig om en relativt 
liten grupp, med omkring 1 000 handlagda brottsmisstankar årligen.  
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Figur 5. Andelen handlagda brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår, uppde-
lad på kön, 2004–2014. 

Andelen misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår, 
uppdelad på kön, följer samma mönster som för andelen brottsmiss-
tankar. Dock har minskningen av andelen misstänkta kvinnor varit 
något kraftigare jämfört med de brottsmisstankar som rör kvinnor. 
År 2004 kvarstod misstanken om brott för 64 procent av samtliga 
kvinnor som misstänkts för brott i statistiken, medan andelen 2014 
var 56 procent. Detta kan jämföras med 65 procent 2004 och 
59 procent 2014, för brottsmisstankar gällande kvinnor.  

Andelen misstänkta kvinnor där misstanken om brott kvarstår har 
minskat mer än samma andel för män under 2004–2014, vilket har 
påverkat könsfördelningen för misstänkta personer i statistiken. Av 
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tabell 3 framgår att andelen misstänkta kvinnor där misstanken om 
brott kvarstår har minskat från 20 procent 2004, till 19 procent 
2014. Med en totalredovisning skulle andelen misstänkta kvinnor 
istället ha varit 21 procent både 2004 och 2014.  

Tabell 3. Könsfördelning bland misstänkta personer åren 2004 och 2014, totalt respek-
tive där misstanken om brott kvarstår. 

Kön Totalt     Misstanken kvarstår 

  2004 2014   2004 2014 

Kvinna 21 % 21 %   20 % 19 % 

Man 79 % 79 %   80 % 81 % 

Summa 100 % 100 %   100 % 100 %  

 
Det kan konstateras att könsstrukturen ser något annorlunda ut om 
statistiken baseras på en totalpopulation jämfört med statistik base-
rad på populationen där misstanken om brott kvarstår. Andelen 
kvinnor av samtliga personer som misstänkts för brott skulle ha 
varit något större (21 procent istället för 19 procent år 2014) och 
skulle ha en mer stabil nivå åren 2004–2014 istället för att minska. 
Skillnaderna är dock relativt små och innebär inga avgörande för-
ändringar i tolkningen av de misstänkta kvinnornas andel eller ut-
veckling. Att andelen kvinnor som misstänkts för brott blir mindre 
när populationen avgränsas är intressant, eftersom detta betyder att 
olika beslut tas för män och för kvinnor. Detta behöver dock inte 
betyda att handläggningen skiljer sig åt beroende på kön, utan kan 
vara en följd av vilka brott män respektive kvinnor är misstänkta 
för.  

Ålder  
Utvecklingen av andelen brottsmisstankar där misstanken om brott 
kvarstår, uppdelad efter ålder, följer den generella nedåtgående ut-
vecklingen relativt väl. Undantaget är åldersgruppen 15–17 år, för 
vilka en avvikande nedgång i andelen redovisade brottsmisstankar 
kan ses från och med 2012.  

Andelen brottsmisstankar gällande ungdomar 15–17 år, och där 
misstanken om brott kvarstår, har minskat från 67 procent 2004 till 
54 procent 2014. Det har gjort att utvecklingen för de brottsmiss-
tankar som redovisats i misstankestatistiken i åldersgruppen 15–
17 år skiljer sig markant mot utvecklingen med en totalredovisning. 
Där misstanken om brott kvarstår har antalet brottsmisstankar för 
15−17-åringar minskat med 24 procent från 2004 till 2014, medan 
totalpopulationen endast har minskat med 7 procent. Det finns med 
andra ord en skillnad på 17 procentenheter i utveckling mellan de 
olika populationerna.  

Nedgången är framför allt koncentrerad till de sista studerade åren 
och sammanfaller således med bytet av beslutsstruktur hos polisen i 
slutet av 2012 och början av 2013. Under den korta perioden har 
det varken skett några större förändringar i befolkningsstrukturen 
eller brottsstrukturen för ungdomar som skulle kunna förklara ned-
gången. Det tyder på att orsaken till utvecklingen i statistiken sna-
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rare bör sökas i förändringar i rättsväsendets hantering av ung-
domar, något som skulle kunna manifesteras genom de beslut som 
fattas på brottsmisstankarna. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2006 2008 2010 2012 2014

15-17 år 18-20 år 21-29 år 30- år

Figur 6. Andel brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår, uppdelad på ålders-
grupper, 2004–2014. 

Redovisningen av andelen misstänkta personer i den yngsta ålders-
gruppen har påverkats på motsvarande sätt som för de handlagda 
brottsmisstankarna. Antalet misstänkta personer i den här ålders-
gruppen är dock relativt litet, och har därför inte påverkat ålders-
fördelningen för misstänkta personer i lika stor utsträckning. Ande-
len misstänkta personer i åldersgruppen 15–17 år är generellt något 
mindre med en totalredovisning, jämfört med dem där misstanken 
om brott kvarstår, med en skillnad på 1 procentenhet både 2004 och 
2014. Andelen misstänkta personer inom åldersgruppen har vidare 
minskat i ungefär lika stor utsträckning (−4 procentenheter) mellan 
2004 och 2014 i bägge populationerna. 

Tabell 4. Åldersfördelning bland misstänkta personer 2004 och 2014, totalt och där 
misstanken om brott kvarstår.  

Ålder Totalt     Misstanken kvarstår 

  2004 2014   2004 2014 

15–17 år 13 % 9 %   14 % 10 % 

18–20 år 11 % 11 %   11 % 11 % 

21–29 år 24 % 26 %   23 % 27 % 

30– år 52 % 53 %   51 % 52 % 

Summa 100 % 100 %   100 % 100 %  

Sammanfattningsvis kan konstateras att tolkningen av nivå och ut-
veckling för olika åldersgrupper skiljer sig något mellan de två popu-
lationerna. Störst är skillnaderna i åldersgruppen 15–17 år. Om 
statistiken hade omfattat en totalpopulation skulle nedgången i anta-
let brottsmisstankar och misstänkta personer mellan 15–17 år inte 
vara lika stor. Som nämndes ovan kan nedgången bero på flera fak-
torer, och den analyseras närmare i det kommande kapitlet Polis och 
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åklagares handläggning av brottsmisstankar, där redovisningen är 
uppdelad på respektive beslutande myndighet.  

Brottskategorier 
Förutsättningarna för att upptäcka brott och knyta en misstänkt 
person till brott varierar mellan olika brottskategorier. Det är därför 
även intressant att undersöka hur en redovisning av det totala anta-
let misstänkta personer och brottsmisstankar skulle påverka fördel-
ningen efter typen av brott.  

Figur 7 visar andelen brottsmisstankar där misstanken om brott 
kvarstår för olika brottskategorier. Andelen brottsmisstankar där 
misstanken om brott kvarstår efter avslutad utredning varierar rela-
tivt mycket mellan olika brottstyper. Variationen beror sannolikt på 
att en misstänkt person oftare kan identifieras och lagföras vid vissa 
typer av brott, såsom brott mot trafikbrottslagen och narkotika-
strafflagen. Det är rimligt, eftersom man vid sådana typer av brott 
ofta tar en person på bar gärning, och därmed har goda bevis som 
talar för att personen är misstänkt. Det kan exempelvis röra sig om 
rattfylleri enligt trafikbrottslagen och eget bruk av narkotika enligt 
narkotikastrafflagen. Misstanken om brott kvarstår i lägst utsträck-
ning för brott mot person, och redovisas därmed i låg utsträckning i 
dagens misstankestatistik. Det beror sannolikt på att det vid dessa 
brott generellt är svårare att bevisa att en misstänkt är skyldig till 
brottet.  
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Figur 7. Andelen brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår, uppdelad efter 
kategori av brott, 2004–2014. 

Trots de skilda nivåerna uppvisar brottskategorierna en likartad 
utveckling över tid. Andelen redovisade brottsmisstankar har mins-
kat i de flesta av brottskategorierna, om än i olika grad. Den har 
minskat mest för brottsmisstankar om brott mot trafikbrottslagen 
(−9 procentenheter), narkotikastrafflagen (−8 procentenheter), öv-
riga specialstraffrättsliga författningar (−7 procentenheter) och brott 
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mot allmänheten (−7 procentenheter). Dessa brottskategorier domi-
nerar med andra ord den totala utvecklingen i andelen redovisade 
brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår efter avslutad 
handläggning.  

Tabell 5. Fördelningar av handlagda brottsmisstankar uppdelade efter brottskategori, 
2004 och 2014, totalt och där misstanken om brott kvarstår.  
Ålder Totalt     Misstanken kvarstår 

  2004 2014   2004 2014 

Brott mot person (BrB 3–7 kap) 24 % 24 %   16 % 15 % 

Brott mot förmögenhet (BrB 8–12 kap) 34 % 32 %   35 % 34 % 

Brott mot allmänheten (BrB 13–15 kap) 2 % 2 %   2 % 1 % 

Brott mot staten (BrB 16–22 kap) 4 % 4 %   4 % 4 % 

Narkotikastrafflagen 11 % 18 %   13 % 19 % 

Trafikbrottslagen 17 % 11 %   22 % 15 % 

Övriga specialstraffrättsliga författningar 7 % 10 %   7 % 11 % 

Summa 100 % 100 %   100 % 100 % 

Sammanfattningsvis varierar andelen handlagda brottsmisstankar 
där misstanken om brott kvarstår mellan olika brottskategorier. Det 
följer naturligt med olika bevislägen, som generellt finns för olika 
brottskategorier. En övergång till att redovisa en totalpopulation ger 
därmed olika effekt på antalet personer och brottsmisstankar, bero-
ende på vilken typ av brott det gäller. En följd av detta är en relativt 
stor inverkan på fördelningen av handlagda brottsmisstankar efter 
olika brottskategorier.  

Beslut på brottsmisstankar 
Beslut som tas på brottsmisstankar ligger till grund för vilka perso-
ner och brottsmisstankar som redovisas i misstankestatistiken. I det 
här avsnittet redovisas vilka beslut som ingår i statistiken där miss-
tanken om brott kvarstår, och vilka som utelämnas. I avsnittet ana-
lyseras även vilken betydelse skiftet av beslutsstruktur hos polisen 
har haft för avgränsingen av populationen skäligen misstänkta per-
soner, enligt definitionen i dagens statistik.  

Samtliga beslut  
I figur 8 redovisas fördelningen av samtliga beslut på brottsmisstan-
kar som avslutar handläggningen 2004–2014. Andelen beslut i olika 
beslutskategorier påverkas tydligt av skiften i de beslutsstrukturer 
som tillämpas av de brottsutredande myndigheterna, vilket kan ses 
över perioden 2012 till 2014, där polisen bytt beslutsstruktur 2013. 
Andelen beslut som inte går att kategorisera minskade från 
12 procent 2012 till 4 procent 2014, medan andelen som lades ner 
på grund av att brottsmisstanken inte faller under allmänt åtal 
ökade, från 8 procent 2012 till 15 procent 2014. Det indikerar att 
många av de beslut som tidigare inte gick att kategorisera när de 
togs av polisen, sannolikt kan kategoriseras som ej allmänt åtal.  
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Figur 8. Fördelning av handlagda brottsmisstankar efter typ av handläggningsbeslut, 
2004–2014. 

Andelen lagföringsbeslut har minskat relativt kontinuerligt under 
hela den undersökta perioden, från 54 procent 2004 till 44 procent 
2014. Andelen beslut om FU-begränsning har under samma period 
gått upp från 4 till 8 procent. Andelen övriga beslut har under peri-
oden ökat från 44 till 48 procent.  

Majoriteten av de övriga besluten är nedläggningsbeslut på grund av 
bevisproblem. Under perioden 2004–2014 utgjorde dessa som minst 
25 procent och som mest 28 procent av samtliga beslut. Det är 
också relativt vanligt att brottsmisstankar läggs ner på grund av att 
brottet inte faller under allmänt åtal (5–15 % av samtliga beslut 
2004–2014). En mindre del läggs ner på grund av att den misstänkte 
inte går att lagföra eller utreda (1–2 % av samtliga beslut 2004–
2014). En ännu mindre del läggs ner på grund av att spanings-
uppslag saknas, att man inte fått något spaningsresultat eller att det 
inte går att utreda brottsmisstanken (0–1 % av samtliga beslut 
2004–2014). En inte helt obetydlig del (4–10 % av samtliga beslut 
2004–2014) går inte att kategorisera. Andelarna av de olika typerna 
av övriga beslut har varit relativt stabila över tid, bortsett från ej 
allmänt åtal, där andelen växt något över tid. Att andelarna är rela-
tivt stabila indikerar ett konsekvent beslutsbeteende, givet att inflö-
det av brottsmisstankar är relativt likartat över tid. När det gäller 
ökningen av beslutet ej allmänt åtal, beror det delvis på en föränd-
rad beslutsstruktur, och med det ett synliggörande av tidigare beslut 
som inte gått att kategorisera. Dock skulle nedläggningsbeslut på 
grund av att gärningen ej faller under allmänt åtal ha ökat något 
över tid utan den förändringen, vilket tyder på att det även finns 
andra bakomliggande faktorer. En förklaring kan vara ett reellt ökat 
inflöde av händelser som inte faller under allmänt åtal.  
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Beslut där misstanken om brott kvarstår 
I figur 9 redovisas fördelningen av beslut på brottsmisstankar som 
räknas som att misstanken om brott kvarstår. Vissa UoL-beslut som 
tidigare inte kunnat kategoriseras som att misstanken om brott 
kvarstår när de tagits av polisen, är dock inte medräknade. Detta för 
att upprätthålla samma operationalisering av statistiken över miss-
tänkta personer där misstanken om brott kvarstår över tid.  
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Figur 9. Fördelning av handlagda brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår 
efter typ av handläggningsbeslut, 2004–2014. 

Av de handlagda brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår 
utgörs majoriteten av handläggningarna genom lagföringsbeslut 
(åtal väckts, strafföreläggande utfärdats och åtalsunderlåtelse med-
delats). Andelen lagföringsbeslut har dock minskat under 2004–
2014, från 81 till 72 procent. Andelen beslut om FU-begränsning 
har under samma period gått upp från 7 till 13 procent. Den mins-
kade andelen lagföringsbeslut kan med andra ord delvis förklaras av 
en ökad användning av FU-begränsning. Övriga beslut utgjorde 
12 procent 2004 och 15 procent 2014.  

De övriga besluten utgörs i stort av nedläggningsbeslut på grund av 
att gärningen ej faller under allmänt åtal, och stod som minst för 
4 procent och som mest för 9 procent av besluten där misstanken 
om brott kvarstår 2004–2014. En mindre del av brottsmisstankarna 
läggs ner på grund av att den misstänkta inte går att lagföra (1–2 % 
under 2004–2014), och en ännu mindre del för att det finns bevis-
problem (cirka 0 %). Det ingår också en inte helt obetydlig mängd 
beslut som inte går att kategorisera med hjälp av den information 
som beslutskoden ger (5–9 % under 2004–2014).  
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Polis och åklagares handläggning av brottsmisstankar10

Som nämnts tidigare i rapporten finns det skillnader i vilka beslut 
som polis respektive åklagare registrerar, liksom i vilka beslut de 
formellt får fatta för att avsluta handläggningen av brotts-
misstankar.  

Skillnaderna beror delvis på att polis- och åklagarväsendet haft olika 
beslutsstrukturer för att registrera beslut på brottsmisstankar. Polis-
myndigheten har fram till 2013 haft en väldigt begränsad besluts-
struktur. Misstankestatistiken har sedan dess, bland annat för att 
upprätthålla en kontinuitet i tidsserier, fortsatt att produceras efter 
den gamla beslutsstrukturen. Åklagarmyndigheten och Ekobrotts-
myndigheten bytte beslutsstruktur 2007. Förändringen var inte så 
stor i förhållande till den tidigare strukturen, och bytet ledde därmed 
inte till någon större förändring för misstankestatistiken.  

Registreringen av beslut på brottsmisstankar beror också på att det 
finns skillnader i vem som handlägger brottsmisstankar och vilka 
beslut som respektive myndighet får fatta på brottsmisstanken. 
Dessa skillnader i handläggning av brottsmisstankar gör det intres-
sant att analysera handläggningen för respektive myndighet, och vad 
det har för betydelse för den statistik som redovisas.  

Nedan följer först en övergripande redogörelse för brottsmisstankar 
med beslut av polis respektive åklagare, i syfte att åskådliggöra hur 
operationaliseringen baserad på Polismyndighetens och Åklagar-
myndighetens beslutsstrukturer har påverkat misstankestatistiken. 
Därefter redovisas hur olika typer av beslut som ingår i dagens miss-
tankestatistik fördelar sig på beslutande myndighet. I den här delen 
analyseras respektive myndighet separat. 

En ansvarsförskjutning i handläggningen av brottsmisstankar 
Som framgår av figur 10 är det åklagare som står för majoriten av 
de beslut som fattats på samtliga skäliga brottsmisstankar under 
2004–2014. Det har dock skett en förskjutning över tid, och andelen 
brottsmisstankar som handlagts av polisen har ökat under den 
studerade perioden. Under 2004 handlades 12 procent av brotts-
misstankarna av polisen, och 2014 var motsvarande andel 
26 procent. Ökningstakten är tydligt tilltagande från och med 2012.  

                                                      
10

 Med polisen avses här beslut som fattats vid Polismyndigheten fr.o.m. 1 januari 2015, 
och dessförinnan vid länspolismyndigheterna. Med åklagare avses beslut som fattas vid 
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, samt åklagare vid Tullverket. 
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Figur 10. Andelen skäliga brottsmisstankar som handlagts av åklagare respektive polis, 
2004–2014. 

Polisen har över tid fått ett större ansvar för handläggningen av 
skäliga brottsmisstankar. Eftersom brottsmisstankar handlagda av 
polis respektive av åklagare hanterats olika vid bedömning av om 
misstanken om brott kvarstår, kan den förändrade fördelningen ha 
fått konsekvenser för vad som redovisats i statistiken. I följande 
avsnitt analyseras det totala antalet handlagda brottsmisstankar från 
respektive myndighet, och för hur många av dessa som misstanken 
om brott bedöms kvarstå efter avslutad utredning, baserat på en 
bedömning av beslutstypen.  

Beslut fattat av åklagare 
I figur 11 redovisas antalet brottsmisstankar som handlagts av 
åklagare totalt och där misstanken om brott kvarstått 2004–2014. 
Andelen handlagda brottsmisstankar där misstanken om brott 
kvarstår har varit relativt konstant över tid. År 2004 kvarstod 
misstanken om brott för 74 procent av de brottsmisstankar där 
beslut tagits av åklagare i misstankestatistiken, och 2014 för 
78 procent. Till skillnad mot den generella utvecklingen har alltså 
andelen brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår ökat 
något i de fall handläggningen avslutas genom beslut av åklagare. 
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Figur 11. Antalet handlagda brottsmisstankar av åklagare, totalt och där misstanken om 
brott kvarstår, 2004–2014.  

I handläggningen av en brottsmisstanke kan åklagaren fatta ett lag-
föringsbeslut, det vill säga besluta att väcka åtal, utfärda strafföre-
läggande eller meddela åtalsunderlåtelse. Åklagare kan också besluta 
att lägga ner en brottsmisstanke med stöd i reglerna om FU-
begränsning. Det finns även andra typer av beslut som räknas som 
att brottsmisstanken är handlagd. Detta kan exempelvis röra sig om 
en nedläggning av brottsmisstanken på grund av att den misstänkte 
har avlidit, befinner sig på okänd ort, inte längre är misstänkt för 
brottet etc. 

I figur 12 redovisas fördelningen av olika typer av beslut som åkla-
gare använt vid handläggningen av brottsmisstankar. Den har varit 
relativt oförändrad under 2004–2014. Åtalsbeslut stod för 42 till 
47 procent av samtliga åklagarbeslut på brottsmisstankarna under 
perioden, medan beslut om åtalsunderlåtelse och strafföreläggande 
stod för 14 till 15 procent av samtliga åklagarbeslut. Totalt var såle-
des 56 till 60 procent av besluten på brottsmisstankarna lagförings-
beslut. Mellan 5 och 8 procent av brottsmisstankarna FU-
begränsades, och för 34 till 36 procent av brottsmisstankarna avslu-
tades handläggningen med ett övrigt beslut. Misstanken om brott 
kvarstod för knappt en tredjedel av de övriga besluten. 
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Figur 12. Fördelning av handlagda brottsmisstankar handlagda av åklagare, efter typ av 
handläggningsbeslut, 2004–2014. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att åklagare står för en 
majoritet av samtliga handlagda brottsmisstankar. För omkring tre 
fjärdedelar av dessa kvarstår misstanken om brott efter handlägg-
ning. Andelen åklagarbeslut på brottsmisstankar där misstanken om 
brott kvarstår visar inte på några större avvikande mönster som kan 
tänkas påverka redovisningen av misstankestatistiken i allmänhet, 
förutom att andelen har ökat något över tid.  

Beslut fattat av polisen 
I figur 13 visas antalet handlagda brottsmisstankar, både totalt och 
där misstanken om brott kvarstår, när Polismyndigheten är beslu-
tande myndighet. Av figuren framgår att antalet av polisen hand-
lagda brottsmisstankar har ökat stadigt under dessa år. Samtidigt 
har det under en större del av perioden knappt varit några brotts-
misstankar där polisens beslut inneburit att misstanken om brott 
kvarstår. Under perioden 2012 till 2014 skedde dock en tydlig ök-
ning av antalet handlagda brottsmisstankar där misstanken om brott 
kvarstår, från i princip 0 till 14 procent. Det låga antalet brottsmiss-
tankar där misstanken om brott kvarstår förklaras till stor del av att 
polisen inte tar lagföringsbeslut och inte heller haft befogenhet att ta 
beslut om FU-begränsning förrän 2013 (prop. 2011/12:10). När 
polisen avslutar handläggningen av en brottsmisstanke gör de därför 
i regel detta med ett nedläggningsbeslut. 
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Figur 13. Antal skäliga brottsmisstankar som handlagts av polis, totalt och där misstan-
ken om brott kvarstår, 2004–2014. 

En djupare förståelse för utvecklingen kan fås om man studerar 
vilken typ av beslut polisen tar på brottsmisstankarna. Figur 14 visar 
fördelningen av de typer av beslut som polisen fattat på brottsmiss-
tankar 2004–2014. Figuren visar att majoriteten av de beslut som 
tagits på brottsmisstankarna ä sådana som inte redovisas i misstan-
kestatistiken. Utifrån en bedömning av de beslut som fattats på 
brottsmisstankarna kvarstår misstanken endast i 2 till 4 procent av 
brottsmisstankarna respektive år under perioden (när beslut om FU-
begränsning exkluderas). Andelen är vidare relativt konstant och 
kan således inte förklara den ökning av polisbeslut i statistiken un-
der åren 2013–2014 som noterades i Figur 13. Den ökningen ut-
gjordes istället helt och hållet av beslut om FU-begränsning, vilket 
förklaras av att poliser fick befogenhet att besluta om FU-
begränsning i vissa fall den 1 januari 2013 (prop. 2011/12:10).  
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Att polisen började ta beslut om FU-begränsning på brotts-
misstankar 2013 borde dock inte påverka misstankestatistiken i 
någon större utsträckning. Övergången till UoL-beslut året innan 
medförde dessutom att Brås förutsättningar att identifiera och redo-
visa polisens beslut om FU-begränsning är lika goda som om beslu-
ten fattats av åklagare. Figur 15 tyder dock på att antalet beslut om 
FU-begränsningar ökade i samband med att polisen fick behörighet 
att fatta dessa beslut. En större del av dessa beslut ersätter troligtvis 
beslut om FU-begränsning som annars skulle ha tagits av en åkla-
gare senare i rättskedjan. Men en del kan ha ersatt beslut hos polisen 
som tidigare inte ingått i statistiken. Lagändringen kan i sådana fall 
resulterat i något fler brottsmisstankar och misstänkta personer i 
misstankestatistiken. Dock utgör FU-begränsningsbesluten en rela-
tivt liten del av samtliga brottsmisstankar, så även om det har skett 
en ökning har den en liten effekt på misstankestatistiken totalt sett. 
Det finns därutöver andra faktorer som troligtvis i högre grad har 
påverkat utvecklingen. Mer om detta i avsnittet Förändrade förut-
sättningar för bedömningar av om misstanken om brott kvarstår.  
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Figur 15. Antal beslut om FU-begränsning på skäliga brottsmisstankar, av polis respek-
tive åklagare, 2004–2014. 

Ny beslutsstruktur ger mer information om polisens 
beslut 
Enligt den beslutsstruktur som gällde före övergången till UoL-beslut 
i slutet av 2012 inräknades endast beslut från polisen som innebar 
nedläggning av brottsmisstanken på grund av att brottet preskribe-
rats, att den misstänkte personen hade avlidit eller att angivelse sak-
nades i statistiken. Det var med andra ord väldigt få och begränsade 
situationer där polisen fattade beslut som räknades in i misstanke-
statistiken. Orsaken till att så få beslutskoder räknades för polisen 
var att beslutskoderna var så övergripande att det inte gick att med 
tillförlitlighet bedöma om misstanken om brott kvarstod vid ned-
läggning.  

Polisens införande av UoL-besluten innebar att de började använda 
samma uppsättning beslutskoder som åklagarna använt sedan 2007. 
Detta har synliggjort att polisen tar fler beslut där misstanken om 
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brott kvarstår än vad som tidigare kunnat identifieras och således 
redovisats i misstankestatistiken. Beslut där det numera går att ur-
skilja att misstanken om brott kvarstår efter handläggning är exem-
pelvis när brottsmisstanken läggs ner, på grund av att den miss-
tänkta personen befinner sig på okänd ort eller att brottet inte faller 
under allmänt åtal. Vid polisens övergång till UoL-besluten fanns två 
val: (1) att hantera de beslut som tas av polisen på samma sätt som 
när de tas av åklagare, och på så vis synliggöra polisens beslut enligt 
ovan, vilket skulle innebära tidsseriebrott i statistiken och därmed 
påverka jämförbarheten med tidigare år, eller (2) att översätta de 
nya beslutskoderna till den gamla beslutsstrukturen för att upprätt-
hålla kontinuiteten och jämförbarheten i statistiken över tid. Då en 
mer omfattande revidering av misstankestatistiken redan var plane-
rad föll valet på alternativ 2: att fortsätta tidigare redovisning. Vid 
polisens övergång till UoL-beslut, översattes således UoL-besluten 
till polisens gamla nedläggningsgrunder och operationaliserades på 
samma sätt som förut. 

Effekter av olika beslutsstrukturer 
Strävan efter att bibehålla kontinuitet i statistikens tidsserier har 
inneburit att en stor mängd beslut fattade av polisen inte räknats i 
statistiken, trots att det sedan 2013 finns information tillgänglig som 
innebär att misstankar med dessa beslut skulle klassificeras som att 
misstanken om brott kvarstår. Om samma beslut som räknats för 
åklagarna också räknats för polisen innebär detta att 41 600 respek-
tive 56 200 fler brottsmisstankar skulle ha redovisats i statistiken 
2013 och 2014, vilket procentuellt skulle ha gett 13 respektive 
18 procent fler brottsdeltaganden. Före polisens införande av UoL-
besluten har det i genomsnitt redovisats 2 430 brottsmisstankar per 
år. Som nämndes ovan motsvarade dessa omkring 2 till 4 procent av 
polisen handlagda brottsmisstankar under perioden 2004–2012. Om 
UoL-besluten hade inkluderats i misstankestatistiken hade motsva-
rande andel uppgått till 39 procent respektive 50 procent åren 2013 
och 2014. Det är otvivelaktigt så att misstanken om brott kan anses 
kvarstå vid många fler beslut som tagits av polisen än vad som tidi-
gare har kunnat urskiljas. Problemet är dock att informationen från 
polisens gamla beslutskodsystem varit så knapphändig att denna 
bedömning inte har kunnat göras tidigare. Nivån för antalet redovi-
sade misstänkta personer och brottsdeltaganden har därför varit 
lägre än vad den borde ha varit.  

Avsaknaden av polisens handlagda brottsmisstankar har inte bara 
påverkat nivån på antalet misstänkta personer och brottsdeltagan-
den, utan har sannolikt också påverkat utvecklingen i misstanke-
statistiken över tid. Tidigare har det visats att utvecklingen av ande-
len handlagda brottsmisstankar av åklagare där misstanken om 
brott kvarstår har ökat, medan andelen handlagda brottsmisstankar 
där misstanken om brott kvarstår totalt sett har minskat under peri-
oden. Nedgången förklaras sannolikt av att polisens handläggning 
av brottsmisstankar stadigt har ökat, samtidigt som endast en kon-
stant bråkdel av dessa varit möjliga att redovisa i misstanke-
statistiken. Med den information som finns efter polisens införande 
av UoL-besluten kan dock antas att misstanken om brott skulle 
kvarstå vid många fler brottsmisstankar än vad som räknats tidi-
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gare. Anta att andelen brottsmisstankar där misstanken om brott 
kvarstått legat på ungefär samma nivå 2004–2012 som 2013 och 
2014 (39–50 %). Då skulle utvecklingen av antalet misstänkta per-
soner och brottsdeltaganden ha ökat mer, och möjligtvis i samma 
utsträckning som antalet i totalpopulationerna. Skillnaden i utveckl-
ing som kan ses mellan det totala antalet handlagda brottsmisstan-
kar och brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår (se Figur 
3) har med andra ord sannolikt att göra med att det inte framgått 
om misstanken kvarstått i polisens gamla beslutsstruktur. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att polisens gamla beslutskods-
system medfört att för få misstänkta personer och brottsdeltaganden 
redovisats. Att samma mängd information inte funnits tillgänglig för 
beslut tagna av polisen som för beslut av åklagare har, i och med 
den ansvarsförskjutning som skett, också påverkat utvecklingen av 
antalet misstänkta personer och deras brottsdeltaganden. Det är 
uppenbart att polisens gamla beslutsstruktur inte varit tillräckligt 
detaljerad för att operationaliseras efter misstankestatistikens defi-
nition. Det bör dock åter igen nämnas att det vid Polismyndighetens 
införande av UoL-beslut inte var helt oproblematiskt att ta med de 
nya besluten i statistiken. En direkt operationalisering skulle ha gett 
en stark, icke reell, ökning. Nivån skulle ha blivit mer korrekt i en-
lighet med definitionen, men utvecklingen hade blivit missvisande. 
Mot denna bakgrund, och med vetskap om planerna på en större 
revidering av statistiken inom en nära framtid, valde Brås statistik-
verksamhet att förbli vid polisens gamla beslutsstruktur. 

Förändrade förutsättningar för bedömningar av om 
misstanken om brott kvarstår 
Att skäliga brottsmisstankar handlagda av polisen redovisas i 
mindre utsträckning än skäliga brottsmisstankar handlagda av åkla-
gare får olika utslag i olika grupper. Tidigare visades att redovis-
ningen av brottsmisstankar och misstänkta personer i åldersgruppen 
15–17 år plötsligt gick ner 2012–2014. Figur 16 visar hur antalet 
handlagda brottsmisstankar fördelar sig mellan polis och åklagare 
för just den åldersgruppen. En kraftig förskjutning av handläggning-
en av dessa brottsmisstankar, från åklagare till polis, har skett från 
och med 2012. Den här ansvarsförskjutningen, tillsammans med det 
faktum att Brå inte redovisar de allra flesta brottsmisstankar som 
avslutas av polisen, resulterar i att redovisningen av den här gruppen 
gick ner. Att polisen fattar en större andel beslut på brottsmisstan-
kar för den här gruppen förklaras av att polisen i mars 2012 fick en 
utökad behörighet att leda förundersökning gällande unga lagöver-
trädare. Detta genom en ändring i lagen (1964:167) med särskilda 
bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL), mars 2012. Beslut av 
denna typ ingår således inte i redovisningen av misstänkta personer 
där misstanken om brott kvarstår, vilket innebär att en stor andel 
beslut om brottsmisstankar som rör ungdomar inte har ingått i sta-
tistiken, trots att de borde det.  
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Figur 16. Andel handlagda brottsmisstankar i åldersgruppen 15–17 år, där beslut tagits 
av åklagare respektive polis, 2004–2014.  

Sammanfattningsvis kan sägas att populationen där misstanken om 
brott kvarstår skiljer sig på flera punkter från en totalredovisning. 
Det mest uppenbara är att nivåerna skiljer sig åt, vilket har en viss 
inverkan på fördelningen av misstänkta personer, efter olika variab-
ler. Könsfördelningen skiljer sig 1–2 procentenheter under den un-
dersökta perioden. Åldersfördelningen skiljer sig också något. Mest 
skiljer sig fördelningen mellan olika brottskategorier. Detta eftersom 
misstanken om brott kvarstår i så olika stor utsträckning för olika 
brottskategorier.  

Utvecklingen skiljer sig också något för de två redovisningssätten 
(samtliga brottsmisstankar och misstankar där misstanken kvarstår 
efter avslutad utredning). Resultatet i analysen pekar på att detta 
beror på att statistiken grundats på olika information från Polis-
myndighetens och Åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem, 
vilket gjort att beslutsfattandet inte haft samma inverkan på det 
totala antalet handlagda brottsmisstankar som på brottsmisstankar 
där misstanken om brott kvarstår efter avslutad utredning. Detta har 
i synnerhet påverkat redovisningen av misstänkta personer mellan 
15 och 17 år, där en påtaglig ansvarsförskjutning i handläggningen 
av brottsmisstankar från åklagare till polis märktes 2012, till följd 
av en förändring i LUL. 

Att producera misstankestatistiken efter dessa förutsättningar kan 
sammanfattas som osäkert. I det kommande kapitlet diskuteras de-
finitionen av en misstänkt person och hur den påverkar kvaliteten i 
misstankestatistiken. 

Definitionen av en misstänkt person 
Misstankestatistiken utgår från en definition som avgränsar en del-
population av samtliga personer som skäligen misstänkts för brott 
under ett år, se definition 1. Definitionen innebär att en person inrä-
knas i statistiken endast om misstanken om brott bedöms kvarstå 
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efter att handläggningen av misstanken avslutats, och påverkar även 
definitionen av brottsdeltagande, se definition 2.  

Definition 1. Misstänkt person 

En person som av polis, tull eller åklagare misstänkts för brott, 
med som lägst misstankegrad skäligen misstänkt, och där beslut 
fattats under redovisningsåret som innebär att misstanken om 
brott kvarstår.  

Definition 2. Brottsdeltagande 

En misstänkt persons registrerade deltagande i ett visst brott.  

Som beskrivs i avsnittet Ingångsvärden och avgränsningar ska miss-
tankestatistiken, enligt de riktlinjer som satts upp för revideringen av 
brottsstatistiken i stort, övergå från en delredovisning till en total-
redovisning, av samtliga skäligen misstänka personer och deras 
brottsdeltaganden.  

En totalredovisning har flera fördelar, bland annat att statistiken 
över misstänkta personer blir mer samanvändbar med statistiken 
över handlagda brott. För att öka samanvändbarheten är det också 
eftersträvansvärt att samma indelningsgrunder ska gälla för miss-
tankestatistiken som för handlagda brott. Det kan dock finnas an-
ledningar att behålla en redovisning enligt definitionen av en miss-
tänkt person där misstanken om brott ska kvarstå. Givetvis behöver 
statistik över populationen misstänkta personer där misstanken om 
brott kvarstår tas fram parallellt med totalredovisningen under en 
övergångsperiod, men frågan är om det är intressant att fortsätta 
med en löpande redovisning av denna population. Det skulle i så-
dana fall innebära att handlagda brottsmisstankar och personer som 
misstänkts för brott även indelas efter beslut som innebär att (i) 
misstanken om brott kvarstår efter beslut, och (ii) misstanken om 
brott inte kvarstår efter beslut, se Figur 17 för en illustration.  
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Figur 17. Indelning av en totalpopulation efter om misstanken om brott kvarstår eller inte 
efter avslutad handläggning. 

Bedömning efter kvalitetskriterier 
En indelning efter om misstanken om brott kvarstår förutsätter att 
delpopulationen går att producera med tillräcklig kvalitet. I följande 
kapitel analyseras om detta är möjligt utifrån kvalitetskriterierna 
relevans, samanvändbarhet och tillförlitlighet, som beskrevs i ka-
pitlet Om kvalitet i officiell statistik.  

Relevans 
En förutsättning för att populationen misstänkta personer där miss-
tanken om brott kvarstår ska anses vara en bra indelningsgrund för 
statistiken är att den bedöms vara relevant för statistikens använ-
dare. Med relevans innebär här att den tillgodoser användarnas 
nuvarande och potentiella behov. Inom ramen för denna kvalitets-
studie har någon djupare analys av användarnas behov av statistik 
över misstänkta personer dock inte gjorts. Definitionens relevans får 
därför istället bedömas utifrån de ändamål som identifierats för 
kriminalstatistiken i den intervjustudie som gjordes 2013. De tre 
övergripande ändamålen är att statistiken ska kunna användas för 
(i) verksamhetsuppföljning, (ii) beskrivning av individer som kom-
mer i kontakt med rättsväsendet samt (iii) komplettering av NTU i 
beskrivningen av brottsutvecklingen (Brottsförebyggande rådet, 
2013). De två första användningsområdena är de som främst rör 
misstankestatistiken. I en bedömning av om den nuvarande definit-
ionen av misstänkta personer och deras brottsdeltaganden är rele-
vant att fortsätta redovisa i den officiella statistiken jämte en total-
redovisning, behöver man således ta ställning till om den dels är 
intressant att belysa utifrån ett verksamhetsperspektiv, dels utgör en 
meningsfull och intressant avgränsning av de individer som står 
misstänkta för brott under ett kalenderår. 
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Definitionen utgör ingen relevant grund för verksamhets-
uppföljning  
Det står idag inte helt klart vilket syftet eller ändamålet är med da-
gens avgränsade definition av en misstänkt person. Definitionens 
”skäligen misstänkt (…) där beslut fattats under redovisningsåret 
som innebär att misstanken om brott kvarstår” anger att personen 
fortfarande är misstänkt efter en eventuell utredning. Detta betyder 
motsatsvis att personer där beslut som innebär att personen inte 
längre misstänks för brottet är exkluderade. Ansatsen ter sig vara att 
ringa in personer som bedöms vara hypotetiskt skyldiga till brott.  

Det kan dock diskuteras vad som menas med att misstanken om 
brott kvarstår. Misstanken om brott bedöms exempelvis kvarstå när 
den misstänkta personen är avliden eller när brottet är preskriberat. 
Det kan då finnas bevis som fortfarande pekar på att personen be-
gått brottet, men personen går inte längre att lagföra för brottet. 
I juridisk mening faller dessa situationer inte längre under allmänt 
åtal. Förundersökningen ska därmed läggas ner och åklagaren kan 
och ska inte längre driva saken vidare till åtal. Det kan därmed ifrå-
gasättas om dessa personer ska bedömas och redovisas som miss-
tänkta personer i statistiken.  

Förutom att det kan konstateras att definitionen vilar på relativt 
oklara antaganden om innebörden av olika typer av specifika beslut, 
något som i tidigare kvalitetsstudie visat sig vara en relativt osäker 
källa, har den inte heller någon tydlig grund i de brottsutredande 
myndigheternas verksamhet. Definitionen av misstänkta personer 
varken speglar en central händelse i brottmålsprocessen eller mots-
varar en grupp individer som framför andra möjliga indelningar ter 
sig särskilt intressant att följa upp utifrån ett verksamhetsperspektiv. 
För att avspegla rättsväsendets verksamhet torde det istället vara 
mer relevant att följa upp misstänkta personer med lagföringsbeslut. 
Dessa utgör dels ett mått på förmågan att lagföra misstänkta perso-
ner, dels sett till åtalsbesluten en grupp individer som hanteras vi-
dare i den dömande processen. Slutsatsen är således att dagens defi-
nition av en misstänkt person inte finns naturligt definierad i brott-
målsprocessen och därför inte kan anses vara relevant ur ett verk-
samhetsperspektiv.  

Definitionen ligger nära misstänkta personer med lagföringsbeslut  
Statistiken har även som ändamål att beskriva de personer som 
kommer i kontakt med rättsväsendet, och utifrån denna ansats kan 
det argumenteras för att det finns en relevans med att redovisa da-
gens definition. Inte minst mot bakgrund av den tänkta total-
populationen av skäligen misstänkta personer, där det som bekant 
ingår en viss mängd personer som inte längre kan misstänkas och 
även en relativt stor andel personer där delaktigheten i ett brott inte 
kan bevisas och därför läggs ner. Det är givetvis intressant att, i 
kontrast till detta utflöde av misstänkta personer i rättsväsendet, 
kunna ge en bild av en mer renodlad grupp misstänkta, där personer 
som inte längre kan misstänkas i möjligaste mån sållats bort. Genom 
att beskriva misstänkta personer där beslut fattats som innebär att 
brottsmisstanken kvarstår, i kontrast till samtliga personer som 
misstänkts för brott, ges möjlighet att analysera rättsväsendets resul-
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tat när det gäller förmågan att identifiera personer som är miss-
tänkta för brott. 

Problemet med denna ansats är att den ringar in en grupp individer 
som ligger mycket nära och överlappar gruppen misstänkta personer 
med lagföringsbeslut. Att redovisa misstänkta personer med lag-
föringsbeslut har tidigare föreslagits eftersom det skulle öka statisti-
kens samanvändbarhet med annan statistik, exempelvis statistiken 
över handlagda brott. Det är också en efterfrågad indelning hos 
statistikens användare. Exempelvis skriver Ekobrottsmyndigheten i 
sitt remissvar rörande revideringen i stort att det med en sådan in-
delning för handläggningen av brottsmisstankar blir möjligt att be-
räkna värdefulla mått för att utvärdera den egna verksamheten. 
Andra fördelar är att den utgör en mer renodlad population, som 
därmed är enklare att förstå för användarna, samt att den sannolikt 
är mer beständig över tid (se även avsnittet Andra indelningar har 
högre tillförlitlighet).  
 Indelningen av misstänkta personer med lagföringsbeslut skiljer sig 
dessutom relativt lite åt från dagens indelning. Som exempel kan 
nämnas att lagföringsbesluten 2014 utgjorde 72 procent av samtliga 
beslut på brottsmisstankar där misstanken om brott kvarstår, och 
tidigare år har andelen varit ännu högre (se Figur 9).  
 Att ha två snarlika indelningar ter sig därmed knappast menings-
fullt eller kostnadseffektivt. Vidare riskerar det att leda till oklarhet-
er och misstolkningar av statistiken. I ljuset av de redan planerade 
förändringarna i misstankestatistikens indelningar tycks dagens de-
finition således ha spelat ut sin roll. 

Jämförbarhet och samanvändbarhet 
Definitionen av en misstänkt person saknar idag motsvarighet i öv-
riga produkter i brottsstatistiken, vilket innebär att misstanke-
statistiken inte är samanvändbar med andra statistikprodukter. För 
att skapa en större samanvändbarhet har det istället föreslagits att 
produkterna inom misstankesatistiken i relevanta delar ska indelas 
efter samma grunder som statistiken över handlagda brott. Det 
skulle innebära att dagens definition ersätts med en indelning av 
misstänkta personer och brottsmisstankar där beslut om lagförings-
beslut fattats. Som nämndes tidigare under kvalitetskriteriet Rele-
vans finns det inte heller i Polismyndighetens och Åklagarmyndig-
hetens redovisningar någon indelning efter om misstanken om brott 
kvarstår (Åklagarmyndigheten, 2016; Polismyndigheten, 2016). 
Indelningen skulle därmed inte heller främja någon jämförbarhet 
med deras verksamhetsredovisning. Från ett samanvändbarhets-
perspektiv finns inga skäl att hålla fast vid dagens definition av en 
misstänkt person.  

Däremot finns det anledning att behålla indelningen enligt definit-
ionen där misstanken om brott kvarstår, för att upprätthålla jäm-
förbarhet över tid och bibehålla tidsserier i statistiken. Det finns 
dock argument som talar mot denna strävan. Dels faller jämförbar-
hetskriteriet med anledning av att definitionens relevans kan ifråga-
sättas. Det är inte något självändamål att fortsätta att producera 
statistik, trots att den inte ses som relevant, bara för att upprätthålla 
tidsserier. Som framgått har dessutom jämförbarheten gradvis änd-
rats över tid, i och med att polisen tagit en allt större andel av samt-
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liga beslut på skäliga brottsmisstankar. I samband med revideringen 
är tanken att redovisningen ska övergå till att redovisa beslut av 
samma typ, oavsett om de fattats inom Polismyndigheten eller 
Åklagarmyndigheten. Detta skulle öka statistikens kvalitet och till-
förlitlighet, men påverka jämförbarheten med tidigare publicerad 
statistik. Sammantaget utgör jämförbarheten inte ett starkt skäl till 
att fortsätta producera statistiken enligt dagens definition. Dock 
avser Brå vid en revidering, i enlighet med ROS riktlinjer för definit-
ionsförändringar i officiell statistik, att publicera centrala tidserier 
av misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår under en 
övergångsperiod (SCB, 2015).  

Tillförlitlighet 
I resultatkapitlet, där en totalredovisning av samtliga handlagda 
brottsmisstankar jämförs med dem där misstanken om brott kvar-
står, framgår att redovisningen i misstankestatistiken inte varit helt 
tillförlitlig. Orsaken till detta är att beslut som fattats inom ramen 
för polisens gamla beslutsstruktur har gett för knapphändig inform-
ation för att kunna operationalisera definitionen av en misstänkt 
person på ett tillförlitligt sätt. Det visade sig, när Polismyndigheten 
införde de betydligt mer detaljerade UoL-besluten, att många fler 
brottsmisstankar egentligen borde räknas i statistiken. Den statistik 
som Brå redovisat utgår således inte från alla beslut som innebär att 
brottsmisstanken mot en person kvarstår efter handläggning. I stort 
sett inga sådana brottsmisstankar har kunnat redovisas från polisen, 
vilket medfört både en generellt lägre nivå, och också en annan ut-
veckling än vad som annars sannolikt skulle ha redovisats. Detta har 
särskilt påverkat redovisningen av misstänkta personer i åldern 15–
17 år i statistiken, vilket beror på en ansvarsförskjutning, för beslut 
om brottsmisstankar rörande ungdomar, från Åklagarmyndigheten 
till Polismyndigheten under mars 2012.  

Beslutstrukturens svagheter har således inneburit svårigheter för 
operationaliseringen av misstänkta personer (enligt den gällande 
enligt definitionen), som medfört brister i statistikens tillförlitlighet. 
Det har helt enkelt inte gått att redovisa de målpopulationer av miss-
tänkta personer och brottsdeltaganden som avsetts. Från och med 
2013 och Polismyndighetens införande av UoL-beslut finns det dock 
förändrade förutsättningar. Från och med 2013 kan beslut som tas 
av polis kategoriseras med samma noggrannhet som beslut som 
tagits av åklagare. Det innebär att populationen misstänkta personer 
där misstanken om brott kvarstår efter handläggningen numera kan 
operationaliseras med en högre tillförlitlighet än tidigare, och kanske 
ännu viktigare: samma information om beslut på brottsmisstankar 
finns oavsett beslutande myndighet. En bedömning måste hur som 
helst fortfarande göras, och det kan fortfarande finnas situationer 
där det är svårbedömt om misstanken om brott kvarstår, vilket dis-
kuteras i nästföljande avsnitt.  

Situationer där det är svårt att bedöma om misstanken om  
brott kvarstår 

- Vilka gärningar kan man vara misstänkt för? 
För det första är det inte helt klart vilka gärningar som ska ingå i 
definitionen. Det händer att gärningar som anmäls till polisen fak-
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tiskt inte är brott enligt svensk lag. Dessa redovisas ändå i statistiken 
över anmälda brott.11 Finns en brottsmisstanke kopplad till en sådan 
gärning räknas den dock inte i misstankestatistiken. Det räknas så-
ledes inte som att misstanken om brott kvarstår om man kommer 
fram till att gärningen inte är brottslig enligt svensk lag, vilket är 
rimligt. Man bör dock vara medveten om att det finns en viss diffe-
rens mellan anmälda brott och konstaterade brott, där misstanken 
om brott endast kvarstår för ett konstaterat brott. Beslutskoderna i 
de här fallen är tydliga, och borde inte utgöra något problem för 
redovisningen.  

Det finns också situationer där gärningen är brottslig enligt svensk 
lag, men där gärningen inte faller under allmänt åtal enligt rätte-
gångsbalken (RB) 23 kap. 1 § 1 st. Enligt dessa regler inskränks i 
vissa fall den absoluta åtalsplikten. Beslut kan fattas om nedläggning 
i de fall en fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i 
rimligt förhållande till sakens betydelse och det kan antas att brot-
tets straffvärde inte överstiger tre månader (RB 23 kap. 4 a § 1 st. 
1 p.) eller då man kan anta att något åtal inte skulle komma att ske 
till följd av reglerna om särskild åtalsunderlåtelse (RB 20 kap. 7 §) 
eller om särskild åtalsprövning samt något väsentligt eller allmänt 
intresse inte åsidosätts vid nedläggningen (RB 23 kap. 4 a § 1 st. 
2 p.). Om gärningen inte faller under allmänt åtal ska ingen för-
undersökning inledas, och åtal förs inte heller av en allmän åklagare. 
Det är då upp till den enskilde individen att driva utredning och åtal. 
Ärekränkningsbrott, i enlighet med BrB 5 kap. är i regel brott som 
inte faller under allmänt åtal, om det inte finns ett allmänt intresse 
för att åklagare ska driva brottet till åtal.  
 
Så kallade angivelsebrott kan också falla utanför allmänt åtal. Såd-
ana brott karaktäriseras av att det behövs angivelse från målsägaren 
för att brottet ska falla under allmänt åtal. Exempel på brott där det 
krävs angivelse är exempelvis stöld mot en närstående (BrB 8 kap.). 
Vissa brott kan också kategoriseras som ringa brott och faller då 
inte heller under allmänt åtal. Ett annat exempel är då det finns en 
misstänkt person för ett brott som är eller blir preskriberat. I dessa 
fall bedöms också misstanken om brott kvarstå. 

Generellt kan sägas att de händelser som innebär att en gärning är 
brott enligt svensk lag och där det finns en misstänkt person katego-
riseras som att misstanken om brott kvarstår. En person kan således 
vara misstänkt för brott även om brottet inte faller under allmänt 
åtal. Man kan dock inte vara misstänkt för gärningar som inte är 
brottsliga enligt svensk lag. Detta följer också av förutsättningarna 
för att inleda en förundersökning (RB 23 kap. 1 §). Det kan, som 
nämnts tidigare, diskuteras om det är relevant att inkludera dessa 
händelser i misstankestatistiken, när de inte kan drivas vidare i en 
brottsutredning av polis eller åklagare. Om statistiken ska vara strikt 
anpassad efter de brottsutredande myndigheternas verksamhet, finns 
                                                      
11

 Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats 
som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och andra brottsutredande 
myndigheter. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar 
sig vara annat än brott. 
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det därmed anledning att exkludera gärningar som inte faller under 
allmänt åtal. Dessa situationer bedöms dock gå att urskilja med god 
tillförlitlighet med de beslutskoder som finns idag.  

- Vilka personer kan vara misstänkta för brott? 
En utredning beträffande den misstänkta personen kan leda till att 
det går att påvisa att personen är oskyldig till brottet. Det är då 
tveklöst att misstanken om brott inte kvarstår efter avslutad utred-
ning. Det finns beslutskoder för sådana situationer i Polismyndig-
hetens och Åklagarmyndighetens gamla beslutsstrukturer, men inte 
bland UoL-besluten. Det klargörs därmed inte tydligt när en person 
eventuellt är oskyldig.  
 
Det finns också situationer när det inte går att bevisa att personen 
som misstänks för brottet har begått det, eller att gärningspersonen 
haft sådana avsikter som är nödvändiga för att det anmälda ska vara 
brottsligt. Dessa fall räknas inte som att misstanken om brott kvar-
står i dagens misstankestatistik. Man kan dock inte säga att den 
misstänkta utan tvekan är oskyldig i dessa situationer. Detta gör att 
bevisproblem kan ses som ett gränsfall, och skulle kunna bedömas 
som att misstanken om brott faktiskt kvarstår, men att man inte kan 
bevisa brottsmisstanken.  
 
Sedan finns det ett antal situationer där det finns en misstänkt per-
son, men där personen av olika anledningar inte kan lagföras. Ex-
empel på detta är när den misstänkta personen lämnat landet, finns 
på okänd ort, har avlidit eller är under 15 år och därmed inte 
straffmyndig. Personer under 15 år är dock inte redovisade i miss-
tankestatistiken av kvalitetsskäl, och kommer inte heller att redo-
visas efter revideringen av misstankestatistiken (se Ingångsvärden 
och avgränsningar).  

Andra indelningar har högre tillförlitlighet 
Det finns frågetecken gällande under vilka omständigheter som miss-
tanken om brott kvarstår vid beslut på en brottsmisstanke. Det finns 
flera situationer där detta är svårt att bedöma. Faktum är att be-
slutskoderna inte är till för att förmedla information om brottsmiss-
tankens giltighet, utan för att förmedla information om vilka beslut 
som fattas i brottmålsprocessen. Beslutskoden ger inte alltid inform-
ation som är möjlig att enkelt tolka efter definitionen av en miss-
tänkt person. Att behöva tolka vid vilka situationer som misstanken 
om brott kvarstår, skapar en osäkerhet vid operationaliseringen av 
statistiken. 

Definitionen av en misstänkt person gör också statistiken sårbar mot 
förändringar i praxis vad gäller handläggning av brottsmisstankar. 
Om brottsutredande myndigheter förändrar sitt beslutsbeteende, och 
allt annat är lika, kan statistiken påverkas av en definition som för-
söker ringa in populationen där misstanken om brott kvarstår efter 
avslutad handläggning. Det finns också en påtaglig risk för att defi-
nitionen tolkas fel av statistikens användare. En statistikanvändare 
gör möjligvis inte samma bedömning som Brå gör av när misstanken 
om brott kvarstår.  
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Att, som föreslagits, dela in misstankestatistiken efter personer med 
lagföringsbeslut som motsvarar indelningen i handlagda brott, skulle 
kunna göras med en högre tillförlitlighet. Detta eftersom det är tyd-
ligt definierat i beslutsstrukturerna när en person har fått ett lag-
föringsbeslut.  
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Slutsatser och diskussion 

Definitionen av misstänkta personer ger 
kvalitetsproblem  
Det kan genom denna kvalitetsstudie konstateras att det finns en rad 
kvalitetsbrister i misstankestatistiken som kan knytas till utform-
ningen av populationen misstänkta personer där misstanken om 
brott kvarstår efter avslutad utredning.  

För det första bedöms denna population inte vara relevant. Det är 
inte helt klart vad det egentliga syftet med populationens utformning 
är. Oavsett står det dock klart att den inte är optimal för att åter-
spegla och följa upp handläggningen av personer och brottsmisstan-
kar inom rättsväsendets verksamheter, vilket är ett av de viktigaste 
ändamålen för kriminalstatistiken. Populationen misstänkta perso-
ner där misstanken om brott kvarstår saknar motsvarighet i brott-
målsprocessen, både som grupp och som händelse, varför den inte är 
en redovisningsgrund som lämpar sig väl för att följa upp rätts-
väsendets verksamheter.  

En annan kvalitetsbrist är att misstankestatistiken, där misstanken 
om brott ska kvarstå, inte heller är samanvändbar med annan 
brottsstatistik. Definitionen används inte i andra statistikprodukter 
inom kriminalstatistiken eller inom rättsväsendets uppföljning, vilket 
innebär att statistiken är svår att använda ihop eller jämföra med 
annan statistik. Större samanvändbarhet är efterfrågat och nödvän-
digt när myndigheter inom rättsväsendet följer upp sina verksamhet-
er.  

Det har också visats att det rent operationellt inte har varit möjligt 
att producera statistik enligt gällande definition med tillräcklig till-
förlitlighet. Huvudskälet är, som visats ovan, att det utifrån polisens 
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gamla beslutskoder inte har gått att entydigt bedöma när misstanken 
om brott kvarstår. Konsekvensen av denna brist är att nivån för 
antalet misstänkta personer och brottsdeltaganden har underskattats 
i statstiken. Även utvecklingen av misstankestatistiken har påver-
kats. I synnerhet utvecklingen av misstänkta ungdomar under senare 
år (2013-2014).  

Att en bedömning görs av om misstanken om brott kvarstår för 
olika situationer, bidrar också till risken att statistiken misstolkas. 
Förutsättningarna för att producera statistik efter populationen 
misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår är bättre från 
och med 2013, i och med Polismyndighetens införande av UoL-
beslut, men metoden är inte utan felkällor. UoL-besluten utgör vis-
serligen en bättre grund för att bedöma om misstanken om brott 
kvarstår eller ej, men fortfarande måste bedömningar göras, vilket 
medför osäkerhet i produktionsprocessen. Faktum kvarstår också att 
definitionen inte är relevant eller samanvändbar, vilket skulle göra 
att en sådan statistik skulle brista i kvalitet.  

En generell slutsats som kan dras – och som även kan appliceras på 
utformningen av andra statistikprodukter – är att det är förenat med 
osäkerhet och risker att skapa egna definitioner utifrån en process 
som man inte har kontroll över. Misstankestatistiken baseras helt på 
uppgifter från de brottsutredande myndigheternas ärendehanterings-
system. Det är därför viktigt att komma ihåg att det är just det som 
statistiken avspeglar. Att plocka ut och definiera en egen population 
från denna operativa process har med facit i hand inte varit lyckat. 
Det har mycket att göra med att definitionen inte avspeglats i rätts-
processen. Skulle definitionen istället varit utformad efter personer 
som fått lagföringsbeslut, skulle definitionen inte ha varit ett kvali-
tetsproblem, åtminstone inte ur tillförlitlighetssynpunkt.  

Förslag om att upphöra med statistiken enligt 
definitionen där misstanken om brott kvarstår 
Det kan med ovanstående resonemang konstateras att det inte går 
att producera statistik med tillräcklig kvalitet, efter definitionen av 
en misstänkt person där misstanken om brott kvarstår efter avslutad 
utredning. Den definitionen kan inte anses stämma överens med de 
syften och användningsområden som Brå ser för statistik över per-
soner som misstänkts för brott och deras brottsdeltaganden. Definit-
ionen främjar inte heller en samanvändbarhet med annan statistik. 
Slutligen har statistik efter denna definition inte kunnat produceras 
med tillförlitlighet. Bedömningen är att det, fast det finns bättre 
förutsättningar sedan 2013, inte heller i framtiden kommer att vara 
tillräckligt tillförlitligt att producera statistik efter populationen 
misstänkta personer där misstanken om brott kvarstår.  

I stället finns andra indelningsgrunder som är bättre motiverade ur 
ett kvalitetsperspektiv. Indelningsgrunder som utgår från fasta punk-
ter i rättsprocessen skulle utgöra en stabilare grund för en statistik-
produkt över tid, eftersom sådana indelningsgrunder endast föränd-
ras när själva rättsprocessen förändras. Det är också just rättsväsen-
dets verksamheter som kriminalstatistiken ska återspegla. 
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 De handlagda brottsmisstankarna delas lämpligtvis in efter samma 
indelningsgrunder som statistiken över handlagda brott. På så vis 
kan dessa produkter användas tillsammans, och därmed möjliggöra 
analyser som förutsätter en kombination av dem. Att produkterna 
har samma indelningsgrund skulle öka deras användningsområde 
betydligt. Att dela in statistiken efter dessa indelningsgrunder ger 
också möjligheter till särredovisningar som ligger relativt nära da-
gens definition.  

Det är inte lika självklart att personer som misstänkts för brott ska 
delas in efter samma grunder, även om det är troligt. Man bör dock 
vara medveten om att en person kan vara misstänkt för flera brott 
under redovisningsperioden, och då ha flera olika beslut. Det kan 
därmed bli aktuellt att redovisa samtliga personer som misstänkts 
för brott oavsett beslut, och sedan redovisa personer som fått ett 
eller flera lagföringsbeslut.  

En övergång till en totalredovisning 
ger en stabilare grund 
Det har varit svårt att nu långt i efterhand utreda varför man har 
definierat en misstänkt person på det sätt man hittills har gjort. Det 
är dock sannolikt att man har försökt ringa in en population troliga 
gärningspersoner. Detta är dock problematiskt, då det är allmänt 
känt att personer som figurerar som skäligen misstänkta för brott 
ingalunda är en bra källa för att bedöma egenskaper hos alla fak-
tiska gärningspersoner. Det är dock en av få kvantitativa källor som 
man har haft för att studera kriminologiska frågor såsom Vem begår 
brott? Definitionen av en misstänkt person gör dock att misstanke-
statistiken inte är en lämplig grund för att svara på den frågan. Man 
måste tvärtom ha klart för sig att statistiken visar personer som 
misstänkts för brott, och inget annat. Med den utgångspunkten är 
det mer relevant att redovisa samtliga personer som misstänkts för 
brott, och inte bara ett urval av dem.  

Att redovisa samtliga personer som misstänkts för brott, istället för 
att endast redovisa personer där misstanken om brott kvarstår efter 
avslutad utredning, innebär att statistikens målpopulation utvidgas. 
Generellt innebär det en nivåhöjning av statistiken. Egenskaperna 
för personer som misstänkts för brott totalt skiljer sig något från 
personer där misstanken om brott kvarstår, vilket förändrar resulta-
tet i statistiken något. En redovisning av samtliga personer som 
misstänkts för brott innebär konkret att kvinnor utgör en något 
större andel av samtliga misstänkta personer. Åldersfördelningen är 
dock förhållandevis likartad för de två populationerna. Det som 
skiljer sig desto mer är fördelningen av brottsmisstankar efter olika 
brottskategorier. Eftersom misstanken om brott kvarstår i olika grad 
för olika brottskategorier, är det något som förändras med en total-
redovisning. Brott mot person utgör en större andel av de brotts-
kategorier där det finns brottsmisstankar, och trafik- och narkotika-
brott utgör en mindre andel.  

Sammanfattningsvis kan sägas att en redovisning av samtliga perso-
ner som misstänkts för brott utgör en stabilare grund för en sta-
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tistikprodukt. Det hänger samman med att en totalpopulation i 
mindre utsträckning påverkas av förändringar i beslutsstruktur, 
jämfört med andra populationer. En totalpopulation utgör också en 
bättre grund för en uppföljning av rättväsendets verksamheter. Med 
relevanta indelningsgrunder presenterar en totalpopulation också 
mer information, där användaren kan välja den information som 
eftersöks. En redovisning av samtliga personer som misstänkts för 
brott bedöms därmed bidra till att statistik av högre kvalitet kan 
produceras. 
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Förslag till åtgärder  
Den här kvalitetsstudien är en del av revideringen av misstanke-
statistiken och har legat till grund för det förslag för den reviderade 
misstankestatistik som sedermera lanserades i mars 2017. Den nya 
statistiken har utvecklats för att bli mer användaranpassad och för 
att kunna produceras med en högre kvalitet.  

Mot bakgrund av studiens resultat föreslogs inför revideringen föl-
jande åtgärder: 

• Att i revideringen av misstankestatistiken införa en redovis-
ning av samtliga personer som skäligen misstänkts för brott 
och samtliga handlagda brottsmisstankar.  
o I samband med detta dela upp misstankestatistiken i två 

separata produkter: Misstänkta personer och Hand-
lagda brottsmisstankar.  

• Att upphöra med redovisning av populationen misstänkta 
personer där misstanken om brott kvarstår.  
o Populationen utgår, mot bakgrund av slutsatserna i fö-

religgande kvalitetsstudie och av att de indelnings-
grunder som gäller för handlagda brott också ska gälla 
för brottsmisstankestatistiken. Det innebär att statisti-
ken över brottsmisstankar kommer att delas in i under-
kategorin brottsmisstankar med lagföringsbeslut.  

• Att även statistiken över misstänkta personer ska indelas ef-
ter personer med lagföringsbeslut. 

• Att viss statistik över populationen misstänkta personer där 
misstanken om brott kvarstår ska fortsätta att produceras, 
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under en övergångsperiod, för att främja jämförbarhet över 
tid och ge möjlighet till att analysera revideringens effekter.  

Det ovanstående är inte en utömmande lista på de åtgärder som 
föreslogs implementeras inom ramen för revideringen, utan endast 
de centrala åtgärder som föreslogs mot bakgrund av de slutsatser 
som dragits i denna kvalitetsstudie.  
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Bilaga 1  
Systemförändringar som kan ha påverkat 
misstankestatistiken 2004–2014 

2007 
Under 2007 införde Åklagarmyndigheten ett nytt ärendehanterings-
system (Cåbra) som ersatte Åklagarmyndighetens tidigare system 
(Brådis och Envis). Systemomläggningen påbörjades i februari 2007 
och skedde successivt i olika åklagarkammare from till juni 2007. 
Den här systemomläggningen kan ha påverkat statistiken över 
brottsdeltaganden och misstänkta personer. Analyser tyder dock på 
att omläggningen endast påverkat statistiken i marginell omfattning.  

Åklagarmyndigheten bytte beslutstruktur.  

2009 
Brå tog bort en regel som tidigare begränsat inläsningen av beslut 
om registrerade brottsmisstankar. Förändringen påverkade beslut 
från polisen, men bedöms inte påverka statistiken mer än marginellt.  

2010 
Anpassningar i Brås statistikdatabas genomfördes i syfte att för-
bättra tillförlitligheten av antalsräkningen av brott. Detta kunde 
göras tack vare implementeringen av Åklagarmyndighetens nya 
ärendehanteringsystem Cåbra. Inverkan på misstankestatistiken är 
marginell.  

2011 
Polisen införde ett nytt utredningsstöd, Pust, som test på fem olika 
polismyndigheter för mängdbrott.  

2012 
Under slutet av 2012 (Rar) och början av 2013 (Pust) infördes nya 
beslutstrukturer (UoL-beslut) i Polisens ärendehanteringssystem. 
Brottstyper som hanteras i Siebel-Pust inkluderar ringa stöldbrott 
(snatteri), ringa narkotikabrott (eget bruk eller innehav), brott mot 
knivlagen, sjöfylleri (inkl. grovt) samt trafikbrott som rattfylleri och 
olovlig körning. 

Polisen fick i mars 2012 utökad behörighet att leda förundersökning 
gällande unga lagöverträdare, genom en ändring i lagen (1964:167) 
med särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare (LUL). 

2013 
Under februari 2013 driftsatte polisen ett nytt ärendehanterings-
system (Siebel-Pust), som ersatte polisens tidigare system Pust. Sy-
stemet hade vid driftsättningen brister, vilket inneburit att det an-
vänts i begränsad omfattning av polismyndigheterna.  

Polisen fick den 1 januari 2013 befogenhet att besluta om förunder-
sökningsbegränsning, inom ramen för sitt förundersöknings-
ledarskap.  
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2014 
Siebel-Pust avvecklades och stängdes för nyregistrering av brott den 
3 juni 2014. Efter stängningen ska brott och brottsmisstankar regist-
reras i ärendehanteringssystemet Rar.  
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