
SVT och BRÅ redovisar brottsstatistik på nytt sätt 
 
 
I en artikel på SVT redovisas att 81 personer har omkommit genom dödligt våld under 2011, 
att det är en kraftig minskning jämfört med 2010 och att det är den tredje lägsta siffran på 10 
år. SVT stödjer sig sannolikt på rapporten Konstaterade fall av dödligt våld. 
 
För att förminska effekten av en skenande kriminalitet har det tagits nya grepp hos BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet). Sedan 1950 har redovisning gjorts och görs fortfarande, av 
anmälningar om ”våldsbrott”, varav ”brott mot liv och hälsa”, ”barnadråp”, ”oaktsamhet” m 
m utgör en delmängd (Brottsbalken kap. 3). Dessa brott mot liv och hälsa redovisas i 
kategorierna ”dödligt våld”, ”försök till mord eller dråp” och ”misshandel inkl. grov”. Sedan 
2002 eller möjligtvis tidigare, publiceras även redovisningar av ”konstaterade fall av dödligt 
våld”. Det tidigare och traditionella sättet för redovisning medger att statistiken enklare och 
över mycket längre tid kan jämföras med andra länder, till skillnad från det senare. 
 
I rapporten finns förklaringen till att de stadigt stigande kurvorna över anmälda brott, inte kan 
vara korrekt: ”Diskrepansen mellan antalet anmälda brott och faktiska brott har ökat över tid. 
Det kan delvis förklaras av att det system för registrering av anmälda brott som Polisen 
införde i början av 1990-talet innebar en minskning av de manuella kontrollerna av 
anmälningarna.” I klartext - Polisen över tid har blivit allt sämre på att registrera och att 
bedöma om det rör sig om brott och därför klassificerat icke-brott som brott och därför den 
kraftiga ökningen av anmälda brott. Denna förklaringsmodell är i analogi med en annan av 
BRÅs strategier, nämligen den att hävda att ”anmälningsbenägenheten” har ökat över tid och 
att det är av den anledningen som brottskurvorna pekar uppåt. Detta resonemang ger vid 
handen att denna anmälningsbenägenhet skulle vara någon form av naturlag som gör att 
människor med tiden blir allt mer benägna att polisanmäla brott. Antalet begångna brott är för 
vissa kategorier, sannolikt bra mycket högre än antalet anmälda eftersom ”mörkertalet”, d v s 
motsatsen till anmälningsbenägenhet är högt. Detta gäller bland annat för våldtäktsbrott och 
vissa tillgreppsbrott. Viljan att anmäla brott minskar som bekant med uppklarandegraden. 
 
Eftersom 81 fall konstaterats av dödligt våld år 2011 (antalet anmälda är 232) och 91 fall år 
2010 (antalet anmälda är 333) har alltså Polisen missbedömt brottstypen i 65% av fallen 2011 
och i 73% av fallen 2010. Med samma förklaringsmodell som BRÅ använder sig av kan man 
dra slutsatsen att Polisen inte heller behärskar att rätt klassificera andra brottstyper samtidigt 
som att anmälningsbenägenheten måste ha ökat. 
 
Det är anmärkningsvärt att en enda brottskategori lyfts ut som ett exempel på att 
brottsligheten har minskat, medan kurvorna för praktiskt taget ALL anmäld brottslighet 
trendmässigt pekar uppåt och i många fall extremt brant uppåt.  
 
Följande är utdrag ur BRÅs statistik över anmälda brott. 
 



Totala antalet anmälda brott i Sverige 1975-2011
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En 87-procentig ökning mellan 1975 och 2011 och en 16-procentig under de senaste 5 åren. 
 

Antal anmälda "Våldsbrott" i Sverige 1975-2011*
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En 430-procentig ökning mellan 1975 och 2011 och en 19-procentig under de senaste 5 åren. 
 

Antal anmälda "Brott med dödligt våld" i Sverige 1975-2011
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En 87-procentig ökning mellan 1975 och 2011 och en 3-procentig minskning under de senaste 
5 åren. 
 



Antal anmälda "Försök till mord eller dråp" i Sverige 1975-2011
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En 495-procentig ökning mellan 1975 och 2011 och en 10-procentig under de senaste 5 åren. 
 

Antal anmälda "Misshandel inkl. grov" i Sverige 1975-2011
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En 416-procentig ökning mellan 1975 och 2011 och en 16-procentig under de senaste 5 åren. 
 
Summan av anmälningarna om ”Brott med dödligt våld”, ”Försök till mord eller dråp” och 
”Misshandel, inkl. grov” under 2011 är fullständigt groteska 90 531 (248 per dag) och har 
från 2010 till 2011 ökat med 1 552 (4,3 per dag). Här rör det sig alltså om anmälningar av 
personer som antingen har dödats eller har blivit utsatta för svårare eller lättare misshandel. 
 
I artikeln i SVT uttalar sig professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki:”Det går lite upp och ner 
mellan åren, men det har skett en generell minskning av det dödliga våldet i Sverige sedan 
20-25 år tillbaka”. Av rapporten framgår det att antalet pendlat mellan 80 och 100 sedan år 
2001 men inte hur utvecklingen har varit under de senaste 20 till 25 åren. Under både den 
senaste 20- och 25-årsperioden har emellertid anmälningarna om ”Brott med dödligt våld” 
ökat med ca 156 procent och har i genomsnitt legat på 208 per år. 
 
Att inte fler människor dör på grund av våld står till viss del att finna i ett snabbare akut 
omhändertagande, bättre utrustade ambulanser och bättre metoder inom sjukvården som 
därmed räddar många fler liv i dag än för 20-25 år sedan. Det bekräftas i en artikel i en av 
våra större dagstidningar där läkare från ett av Stockholms sjukhus redovisade just detta. De 



som räddas till livet av ett mer effektivt akut omhändertagande hamnar därför i statistiken för 
”Försök till mord eller dråp” vilken för 2011 är 2,3 per dag! 
 
En del kritiker plägar kalla BRÅ för Brottsförnekande rådet. BRÅ förefaller att vara en värdig 
arvtagare till den tidigare myndigheten Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, (numera 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) vars syfte torde vara att till varje pris 
lugna befolkningen genom att tona ner den ständigt ökande brottsligheten. De återkommande 
Nationella trygghetsundersökningarna (NTU) är ett led i detta. Affes statistikblogg 
karakteriserar dessa som ett opium för folket. 
 


