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Sammanfattning 

Brott är en kostnad för alla samhällen, men omfattningen av den här kostnaden är svår att 

beräkna och har inte heller fått så mycket utrymme att utvecklas i termer av metodologi. I 

Sverige har väldigt få beräkningar av kostnader för brott gjorts, och inga värderingar av 

helheten finns att tillgå. I andra länder så som USA, Australien och Storbritannien har ett antal 

större kostnadsberäkningar utförts, med mycket varierande resultat. Variationen i resultatet 

beror på skilda meningar i vilka kostnader som ska ingå samt vilken metod som ska användas.  

I den här uppsatsen används en Cost of Illness analys för att beräkna kostnaderna år 2016 i 

Sverige för misshandel (inkl. våld i nära relation), personrån och sexuellt våld samt övriga 

sexualbrott. Värdering av de intangibla (immateriella) kostnaderna har gjorts med två separata 

metoder, jury awards och QALY, och resultatet visar att det är stora skillnader i kostnader 

beroende på vilken metod som används. Resultatet är långt ifrån uttömmande, och vi efterfrågar 

dels vidare utveckling i myndigheternas insamling av data för att mer precisa beräkningar ska 

kunna göras, dels en standardiserad metod för att kunna göra jämförelser och se en bredare 

helhetsbild över problematiken.  
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Abstract 

Crime is a cost to any society, but the extent of this cost is difficult to calculate, nor has it gained 

much space to develop in terms of methodology. In Sweden, very few calculations of cost of 

crime have been made, and no estimates of the whole problem are available. In other countries 

such as the United States, Australia and the UK, a number of major cost calculations have been 

carried out, with varying results. The variation in the results depends on different opinions as 

to what costs should be included, and what method to be used. 

In this report, a Cost of Illness analysis is used to calculate the costs of assault (including 

domestic violence), mugging, sexual violence and other sexual offenses. Valuation of the 

intangible costs has been made using two separate methods, jury awards and QALY, and the 

results show that there are large differences in costs depending on the method used. The result 

is far from exhaustive, and we are requesting further development in the authorities' collection 

of data for more accurate calculations to be made, and a standardized method for comparing 

and looking at a broader overall picture of the problem.  
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Uppsatsen som följer är indelad i fyra delar.  

- Del 1. Behandlar bakgrund, syfte, metod och vidare teori om ämnet.  

- Del 2. Den första resultatdelen där beräkningar av materiella kostnader redovisas. 

Utförliga beräkningar av kostnaderna står utskrivna i Bilaga 1 för läsaren som vill ha en 

mer utförlig beskrivning. 

- Del 3. Den andra resultatdelen. Behandlar intangibla (immateriella) kostnader. 

Uppdelningen av resultatdelarna följer resonemang kring skilda svårigheter och fokus i 

beräkningarna. 

- Del 4. Innehåller summering diskussion och slutsats.  
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 Del 1                      - Inledning 

1.1 Bakgrund  

Brott och kriminalitet är en ej önskvärd men självklar del av ett samhälle. Det är lika självklart 

att kriminalitet kommer att skapa en viss ekonomisk börda, men i vilken utsträckning det är en 

börda, vem som drabbas och i vilken omfattning detta sker är inte helt uppenbart. Det är därför 

inte heller uppenbart vilka kostnader som kan kopplas till brott av olika slag. Vad som är 

självklart är att varje brott bär en kostnad.  

Brottsproblematiken är inte en okänd fråga i Sverige eller hos svenska politiker. Stora summor 

pengar läggs varje år på polisens arbete för att förebygga och handlägga brott, med mer eller 

mindre önskvärt utfall. De resurser som Sverige avsätter för att bekämpa brott och kriminalitet 

bör också minska kriminaliteten och därmed öka det sammantagna värdet av Sveriges välfärd. 

Huruvida det görs eller inte är svårt att göra en bedömning av utifrån endast data kring olika 

brottstyper. För att göra en konkret bedömning är det också relevant med en värdering av hur 

mycket varje brott påverkar välfärden, där ett sätt är att uttrycka värdet i monetära termer.  

Brott är ett brett ämne och omfattar generellt alla typer av gärningar som är belagda med straff 

genom lag eller annan befattning (Nationalencyklopedin 2018). Varje brott bär sin börda och 

andel av den totala kostnaden för kriminalitet och därmed av välfärdsförlusten.  En del 

brottstyper är av mer konkret ekonomisk karaktär, så som skattebrott, bedrägeri eller stöld. I en 

sammanfattning av större tidigare studier av kostnader för brott uppmättes dock att kostnaderna 

för brott mot person (så som mord, sexualbrott och rån) tenderar att ha betydligt högre andel av 

kostnaderna än brott mot egendom (Webber 2010).  

Det finns idag ett erkänt behov av att beräkna kostnaderna för brott. Kriminalitet betraktades 

dock länge som ett socialt och psykologiskt problemområde, utan att vidare betrakta de 

ekonomiska konsekvenserna. Forskning kring kostnaderna för kriminalitet är därför ett speciellt 

ungt forskningsområde (Webber 2010). De senaste åren har flera försök gjorts för att ta fram 

metoder som ska göra det möjligt att beräkna och jämföra kostnaderna för brott. Stora studier 

har gjorts i Australien, Kanada, Polen, Storbritannien, USA och Nya Zeeland där resultaten och 

kostnaderna skiljer sig mycket åt mellan länderna. Skälen till skillnader mellan resultaten är 

inte helt lätta att fastslå, då metoden för att beräkna kostnaderna också skiljer sig, vilket i sig är 

ett skäl till skillnad. Brå (2017) har skrivit en litteraturgenomgång av olika typer av beräkningar 

som gjorts kring kostnader för brott, där 21 större studier hittades från de länder som nämns 
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ovan. I övrigt finns det en rad undersökningar och rapporter som behandlar utvärderingar av 

olika typer av förebyggande program, och ett antal beräkningar för enskilda brottstyper. Fokus 

i de flesta av de större rapporterna ligger på samhällskostnader, medan betydligt färre lägger 

vikt på brottsoffrens kostnader. De svenska studier som finns har nästan helt tagit avstånd från 

intangibla (immateriella) kostnader, så som smärta och lidande för brottsoffren. De menar att 

då de metoder som finns för att beräkna detta är så osäkra att det finns väldigt lite värde i att 

göra den typen av beräkningar, och vidare att det endast skulle skada validiteten 

(Socialstyrelsen 2006a). Intangibla kostnader är extra svåra att ta ställning till och beräkna då 

vi diskuterar lidandet hos förövaren, där åsikterna kring detta går isär (Cohen 2005; Tenry 

2015).  

Som precis nämndes är skillnaderna mellan de olika undersökningarna av kostnader för brott 

väldigt stora, vilket är en av de stora utmaningarna inom området – Det finns ingen 

standardiserad metodologi för att göra beräkningarna. Då det inte finns någon standardiserad 

metodologi kommer undersökningarna skilja sig så pass mycket åt att jämförelser är svåra om 

inte mer eller mindre omöjliga. Trots att det ännu inte finns standardiserade mått för att mäta 

kostnaderna för brott, så genomförs ändå olika typer av undersökningar som syftar till att 

utvärdera effektiviteten hos olika typer av offentliga insatser. Det kan tyckas märkligt att 

mätningarna görs utan att egentlig bakgrund i kostnadsberäkningar, och utan att vidare kunna 

utvärdera i jämförelser. Användarmöjligheterna i undersökningarna som görs blir betydligt 

smalare om vi inte kan säkerställa att vi kan nyttja resultaten framöver, och det uppstår 

rimligtvis större mängder dubbelarbete som i sin tur är kostsamt.  

Behovet av att mäta effekten av kriminalitet är stor, men det är också en omfattande uppgift. 

Då det ännu inte finns några sammantagna studier om kostnaderna för brott i Sverige så står 

mer eller mindre alla kategorier kvar att mätas. Den här uppsatsen kommer att fokusera på fem 

utvalda brott mot person under året 2016 i Sverige: Misshandel (inklusive våld i nära relation), 

personrån, sexuellt våld samt övriga sexualbrott . 

Syftet med den här uppsatsen är grovt indelat i två delar. Den första ambitionen är att göra en 

så bred beräkning som möjligt av den genomsnittliga kostnaden för vardera av de fem 

brottskategorierna. Då det föreligger svårigheter och delade åsikter kring hur de intangibla 

kostnaderna ska beräknas och huruvida de ska ingå i beräkningar så är den andra delen av syftet 

att formulera en uppfattning av hur de mer komplicerade kostnaderna kan beräknas. Vi kommer 

även ta upp de kostnader som av olika skäl inte beräknas i den här uppsatsen, för att vidare ge 

en uppfattning om hur nära verkligheten skattningen ligger.  
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1.2 Avgränsningar 

På grund av tidsramen har ett fåtal brottskategorier valts ut, detta för att hålla en högre kvalitet 

på de beräkningar som gjorts. Ytterligare avgränsningar hade kunnat göras då varje 

brottskategori innebär omfattande beräkningar, men för jämförbarhetens skull inkluderades fem 

brottstyper.  

En Cost Benefit Analys (CBA) hade kunnat göras på området, där ett alternativt scenario 

kostnadsberäknas och jämförs med det rådande scenariot (status quo). En sådan typ av analys 

görs för att utvärdera huruvida insatsens fördelar överväger dess kostnader. I en Cost of Illness 

(COI) görs endast beräkningar av kostnaderna och ingen insats används som jämförelse. Som 

avgränsning i arbetet har vi valt att inte göra någon jämförelse med insats. Detta till följd av 

bristande analyser gjorda på kostnadsområdet. Beräkningar av kostnader för brott är ett så pass 

komplext område att kvaliteten på arbetet som helhet hade minskat vid införande av jämförelse. 

Detta beror på att svensk forskning ännu inte har gjort några utförliga beräkningar på 

kostnaderna för brott. 

1.3 Metod 

För att beräkna kostnaderna för de brottstyper vi valt att inkludera i uppsatsen har vi använt oss 

av Cost of Illness metoden, vilken beskrivs mer ingående i kapitel 3.6. Metoden används ofta 

vid beräkning och värdering av effekterna av sjukdom och skada, till exempel vid ohälsosamma 

vanor eller olyckor. Trots att det är en metod ursprungligen framtagen för annat ändamål, kan 

den med fördel användas för att beräkna kostnaderna för skador och sjukdomar som uppstår till 

följd av brott. Vi har beräknat kostnaderna i metoden med hjälp av den data som finns att tillgå 

på relevanta svenska myndigheter hemsidor, samt i mailkontakt och telefonkontakt. Några av 

de myndigheter som använts till hjälp är åklagarmyndigheten, domstolsverket, Sveriges 

kommuner och landsting, brottsoffermyndigheten, brottsförebyggande rådet, statistiska 

centralbyrån och många fler som går att urskilja i uppsatsen och källförteckningen. 

Utöver COI metoden har vi även gjort en ytlig litteraturgenomgång av tidigare forskning inom 

området. De artiklar och rapporter vi tittat på är dels hela kostnadsberäkningar, dels 

diskussioner och sammanfattningar om beräkningsmetoder kring kostnader för brott. Urvalet 

av artiklar har gjorts baserat på tidigare litteraturanalyser i ämnet.  

COI som metod är etablerad i beräkningar av olyckor och sjukdom i andra sammanhang, varför 

det även här är en lämplig metod. Då metoden använder produktionsbortfall som mått av ett 
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mänskligt liv kommer resultatet att skilja sig åt från metoder som använder till exempel 

värderingen Value of a Statistical Life. Detta påverkar inte validiteten. En faktor som däremot 

försämrar validiteten är att samtliga kostnader som bör inkluderas i den sammantagna 

kostnaden av ett brott inte har inkluderats, och att beräkningarna ofta har fått tas fram baserat 

på grova uppskattningar och vägningar. Validiteten påverkas också av valet av metod för att 

beräkna de intangibla kostnaderna, där åsikterna skiljer sig åt gällande vilken metod som bör 

användas för att ge ett korrekt resultat.  

Genom att inkludera tydliga förklaringar av vårt tillvägagångssätt för beräkningar hoppas vi 

bidrar till att hålla reliabiliteten hög.  

1.4 Vad är ett brott? 

Ett begrepp som frekvent kommer att användas i denna uppsats är brott. Brott definieras som 

en gärning som enligt lag eller annan författning är belagd med straff (Nationalencyklopedin 

2018). Denna uppsats kommer fokusera på brott i Sverige och brott kommer därför räknas som 

de handlingar som är illegala enligt svensk lag.  

Denna uppsats kommer använda samma definition av kostnader för brott som Anderson (2012), 

Wickramasekera et al. (2015) och Brå (2017a), vilken inkluderar alla kostnader som inte skulle 

existera om det inte förekom några kriminella handlingar. Det råder diskussioner gällande exakt 

vilka kostnader detta ska inkludera. Brott leder inte bara till materiella skador i form av 

exempelvis förlorad egendom eller kostnader för ersättning eller rättsarbete, utan även 

intangibla kostnader i form av smärta, lidande och oro. I ett avseende kan anses att en 

kostnadsberäkning av ett brott inte är komplett utan ett inkluderande av båda typer av kostnader, 

materiella som intangibla. Till motsats riktas kritik mot de metoder som finns för att ta fram de 

intangibla kostnaderna där det anses att tillförlitligheten för kostnaderna är låg och därför bör 

uteslutas ur de totala kostnadsberäkningarna (Brå 2017a). 

Författarna till ett antal rapporter som refereras till av Brå (2018f) menar att brott till en viss 

grad även kan ha positiva effekter på samhället. Där nämns sociologen Durkheim som 

förespråkare för åsikten att brott har den positiva effekten att den ökar sammanhållningen och 

skapar användbara normer i samhället, dock understryks att detta inte är anledningen nog att 

inte bekämpa brott. En annan positiv faktor gällande brott är att det ger arbetsmöjligheter och 

ökad bruttonationalprodukt (BNP) via dels de verksamheter som bekämpar brotten (exempelvis 

Polisen), dels företagen som jobbar med larminstallationer och liknande produkter som är till 

för att minska brottsligheten (Justis- og Politidepartetmentet 2005). Detta avisas dock till stor 
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del i rapporten då det menas att de personer som arbetar inom dessa sektorer skulle arbeta med 

något annat istället om inte brott existerade, vilket de menar skulle ge samma fördelar för 

samhället. 

1.5 Anledningar till att beräkna kostnader för brott 

Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Val inom rättsväsendet sker 

konstant mellan två eller flera alternativ av brottsförebyggande insatser, vart och ett med sina 

kostnader och fördelar. Ju mer information som finns att tillgå gällande dessa kostnader och 

fördelar, desto fler kvalificerade beslut kan tas. Kunskap om kostnader och fördelar leder till 

insikter och slutsatser gällande olika insatser, både gällande effektiviteten hos insatserna själva 

och hur de står sig i förhållande till andra områden som konkurrerar om statens pengar. 

Cohen (2005) lyfter fram tre viktiga anledningar till att mäta kostnaderna för brott, en av dem 

är för att kunna jämföra de relativa skadorna av olika typer av brott. För att kunna jämföra 

skadorna av två olika brott behöver alla skadorna värderas till samma enhet, förslagsvis svenska 

kronor. Detta innebär att om alla skador värderas i monetära termer, kan exempelvis de 

ekonomiska förlusterna från ett inbrott summeras med de psykologiska följderna hos de 

människor som utsatts för samma brott, för att sedan jämföras med exempelvis personskador 

från ett våldsbrott. På detta sätt kan slutsatser dras gällande vilka typer av brott som står för 

högst respektive lägst kostnader för samhället. 

Den andra orsaken som Cohen (2005) beskriver är att kostnader för kriminalitet som helhet 

behöver beräknas för att kunna jämföras med andra typer av missförhållanden i samhället. 

Enbart kostnaderna för olika missförhållanden ger dock inte en helhetsbild. Ponera att 

kostnaderna för kriminalitet är högre än kostnaderna för hemlöshet, detta innebär inte 

nödvändigtvis att pengar ska förflyttas från prevention av hemlöshet till att förebygga 

kriminalitet. Det är i stället marginalnyttan av varje krona spenderad på förebyggande insatser 

som bör avgöra var investeringarna bör ske. 

Den tredje viktiga orsaken till att mäta kostnader för brott är för att kunna jämföra två olika 

preventionsmetoder för brott via deras kostnader och fördelar, till exempel genom en CBA. 

Staten kan inte bekosta alla typer av metoder för att förebygga brott, utan behöver veta vilka 

som är mest lönsamma och därför bör prioriteras (Cohen 2005).  
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1.6 Kategorier av kostnader 

Kostnadstyperna som uppstår på grund av förekomsten av brott kan delas upp på ett flertal olika 

sätt. Brand och Price (2000) delar in kostnaderna i tre kategorier i sina beräkningar; kostnader 

på grund av en förväntan av att brott ska ske, kostnader till följd av att en brottslig handling 

begåtts, samt kostnader för reaktioner som sker efter brottet. Den första kategorin kan beskrivas 

som kostnader i förebyggande syfte, antingen för att minska och förebygga risken för att brott 

ska ske, eller för att minimera konsekvenserna när brott sker. Exempel på detta kan vara 

volontärer så som nattvandrare, ökad säkerhet i form av lås eller vakter samt 

administrationskostnader för försäkringar. Med kostnader till följd av att ett brott skett menas 

kostnader direkt kopplade till brottet, exempelvis kostnader för stulen eller skadad egendom, 

emotionella och fysiska skador på de inblandade personerna samt sjukvård. Den tredje 

kategorin av kostnader innefattar kostnader som uppkommer som reaktion på att ett brott har 

begåtts och innefattar främst kostnader för straffrättssystemet, så som kostnader för polis, 

åklagare, domstol och kriminalvård. 

Kostnaderna på grund av förväntan för brott har valts bort ur beräkningarna i denna uppsats på 

grund av en strävan efter att begränsa omfattningen av uppsatsen och istället lägga mer fokus 

på de övriga kostnaderna. Kostnaderna till följd av förväntan för brott bör dock beaktas och 

inkluderas i kostnadsberäkningar för att ge en fullständig bild över samhällskostnaderna för 

brott, men anses vara ett för stort område för att inkluderas i denna uppsats.  

De två senare kategorierna av kostnader till följd av brott kommer att beräknas, dock kommer 

vi likt de granskade beräkningarna i studien av Wickramasekera et al. (2015) inte att dela upp 

kostnaderna enligt de ovan nämnda kategorierna, utan kommer istället redovisa dem i 

kategorierna beskrivna i nästa delkapitel. 

1.7 Kostnadstyper 

Brott som begås leder till olika typer av kostnader. Dessa kostnader kan delas in kategorier som 

följer i trädet nedan. Vidare kan kostnaderna delas in i privata(interna)- och externa kostnader, 

där privata kostnader berör individen som blir utsatt för brottet, och de externa kostnaderna är 

övriga kostnader som uppstår men som individen själv inte behöver stå för.  
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Figur 1.1 Kostnadsstruktur  

 

Källa: Egen bearbetning 

1.7.1  Materiella kostnader 

De kostnader som förekommer till följd av brott som med relativ enkelhet kan värdesättas 

kategoriseras generellt som materiella kostnader. Dessa delas upp i direkta- och indirekta 

kostnader, vilka i sin tur kan delas upp i privata eller externa kostnader.  

Direkta kostnader 

En definition av direkta kostnader är varor och tjänster som hade kunnat produceras av de 

resurser som istället läggs på brottslighet (Olofsson 2008). Direkta kostnader innebär även de 

kostnader som ingår i försök att förebygga, åtgärda och lindra effekterna av brott 

(Socialstyrelsen 2006a). De privata direkta kostnaderna inkluderar förlust eller skada på 

värdesaker eller egendom för en individ i samband med brott, privata kostnader för sjukvård 

samt andra eventuella utgifter som uppstår till följd av ett brott, både för den utsatte och 

eventuellt för förövaren. De externa direkta kostnaderna innebär de resurser för behandling 

inom sjukvården som krävs på grund av brottet, samt kostnaderna för rättsväsendet, vilket 

inkluderar poliskostnader, kostnader för rättegång och kostnader för eventuellt 

frihetsberövande av förövare (BRÅ 2017).  

I beräkningarna av de direkta kostnaderna finns ingen allmänt accepterad standardmetod, men 

de två metoder som i huvudsak används är Top-down och Bottom-up. Top-down (uppifrån och 

ner) innebär att beräkningar utgår ifrån de totala kostnaderna för alla brott i Sverige, och vidare 

används en procentsats av frekvensen för ett specifikt brott för att få fram kostnaderna för det 

specifika brottet (Olofsson 2008). Ett hypotetiskt exempel skulle kunna vara att om de totala 

Kostnader

Materiella 
kostnader

Direkta 
kostnader

Indirekta 
kostnader

Intangibla
kostnader
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brottskostnaderna är 10 miljoner kronor och misshandel står för 15 procent av brotten, skulle 

misshandeln kosta 1.5 miljoner kronor.  

Princip 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

Exempel    10 000 000    ∗                  0,15                  = 1 500 000 

För att få fram de totala brottskostnaderna till en Top-down beräkning görs exempelvis en 

enkätundersökning för att kunna skatta hur mycket allmänheten skulle vara beredd att betala 

för minskad brottslighet (Cohen & Bowles 2010). En nackdel med Top-down metoden är att 

kostnaderna för brottstypen inte går att bryta ner till dess grundkomponenter, det går exempelvis 

inte att se vilken del som står för de största kostnaderna (Brå 2017). Detta kan tänkas vara ett 

problem vid eventuella policyrekommendationer, då det med denna metod är svårt att se vid 

vilket kostnadsställe eventuella förbättringar skulle kunna ske. 

Ett annat problem med metoden är att man antar att om ett brott står för en viss andel av de 

totala brotten, är kostnaden en lika stor andel av de totala kostnaderna. Det är dock rimligt att 

anta att vissa brott är mer kostsamma per styck än andra, vilket leder till att det råder en risk för 

att kostnaderna för specifika brottstyper över- eller underskattas (Olofsson 2008). Från 

exemplet ovan; det skulle kunna visa sig att även om misshandel står för 15 procent av antalet 

brott är de mer kostsamma än andra brott, och står därför för 22 procent av kostnaderna, vilket 

skulle göra att kostnaderna underskattas i Top-down metoden.  

Den andra metoden för att beräkna direkta kostnader för brott är ”Bottom-up” (nerifrån och 

upp) metoden. Här beräknas genomsnittskostnaden för ett inträffat brott av en viss brottstyp, 

för att sedan multipliceras med antalet brott av den typen (Olofsson 2008). Exempelvis om ett 

fall av misshandel i genomsnitt kostar 10 000 kronor och det sker 150 fall av misshandel per 

år, blir den totala årskostnaden för misshandel 1.5 miljoner kronor. 

Princip 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 

Exempel                  10 000                        ∗          150             = 1 500 000 

En nackdel med metoden är att eftersom alla komponenter av kostnaden för brottet måste 

beräknas krävs tillgång till stora mängder data, vilket inte alltid finns att tillgå. Metoden antar 

även att urvalet korrekt speglar populationen. Att mycket data måste samlas innebär också att 

Bottom-up metoden är tidskrävande (Olofsson 2008) och att risken finns att komponenter 

missas i kostnadsberäkningen (Cohen & Bowles 2010). 
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Som beskrivet i inledningen till kapitlet så är ingen av metoderna mer vedertagen eller rätt. De 

båda har sina för och nackdelar, och varje analys får göra sin egen skattning kring vilken av 

metoderna som är mer lämplig att använda. Olofsson (2008) uppskattar att Bottom-up metoden 

förmodligen gör en mer korrekt skattning av den faktiska kostnaden.  

Top-down metoden är inte lämplig att använda för kostnadsberäkningar av brott, då olika 

brottstyper mest troligt skiljer sig väldigt mycket åt i kostnader. Genom Top-down metoden 

hade styckkostnaden för mord antagits vara lika stor som den för snatteri, vilket inte är ett 

rimligt resonemang. I denna uppsats kommer Bottom-up metoden att användas, där varje 

enskild brottstyp värderas för att sedan räknas upp med hjälp av frekvensen av brott. Varje 

enskild kostnad i sig beräknas på en rad olika sätt, där metoden beror på tillgänglighet i data. 

Indirekta kostnader 

De kostnader som uppstår med viss fördröjning till följd av ett brott benämns som indirekta 

kostnader. Detta är inte nödvändigtvis en tidsfördröjning, utan syftar snarare till en kostnad som 

inte syns i direkt anknytning till brottet. Även indirekta kostnader kan delas upp i privata- och 

externa kostnader, där de privata kostnaderna primärt innebär förlorad inkomst som 

uppkommer till följd av brottet för både förövaren och offret (BRÅ 2017). Inkomstbortfall kan 

uppstå på grund fysiska eller psykiska skador som hindrar individen från att utföra arbete och 

för förövarens del kan inkomstbortfallet även bero på att individen blivit frihetsberövad till följd 

av brottet. De externa indirekta kostnaderna av brott är det produktionsbortfall som sker då 

brottsoffret och förövaren inte kan utföra sitt arbete (Socialstyrelsen 2006) samt de samhälleliga 

förlusterna i form av minskade skatteintäkter från nedsatt produktion (Brå 2017).  

1.7.2 Intangibla kostnader 

Även kallade immateriella kostnader, är de kostnader som kvarstår då de materiella kostnaderna 

för brott räknas bort. Dessa kostnader är generellt ansedda som betydligt svårare att värdesätta 

än de materiella, och har därför exkluderats i flertalet kostnadsanalyser (BRÅ 2017). De privata 

kostnaderna innebär summan av brottsoffrets och förövarens förlorade livskvalitet som kommer 

till följd av brottet. För brottsoffrets del sker detta bland annat på grund av nedsatt hälsa samt 

rädsla för brottslighet och förövaren får nedsatt livskvalitet bland annat på grund av att vara 

frihetsberövad (BRÅ 2017). Den här kostnaden är den svåraste att beräkna, och även den som 

är mest omdiskuterad. Diskussioner och beräkningar av intangibla kostnader behandlas i del 3. 
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1.7.3 Externa kostnader 

Kostnader som inte betalas av individen, det vill säga externa kostnader kan vara kostnader som 

betalas genom olika typer av försäkringar. I de flesta fallen i Sverige är detta kostnader som på 

ett eller annat sätt bärs upp av staten genom olika typer av sociala försäkringar. Detta är i 

Sverige allt ifrån sjukhuskostnader till inkomstkompensation i form av sjukersättning. Den här 

typen av sociala försäkringar som bärs upp av staten finansieras till stor del av befolkningen i 

form av olika typer av skatter.  

Skatter är ett etablerat verktyg för att finansiera statliga projekt, men i ekonomisk teori kan det 

bevisas att det inte är helt kostnadsfritt eller utan konsekvenser. När vi ska beräkna kostnader 

som gäller offentliga utgifter så finns det en del ekonomiska teorier att ta hänsyn till. Statliga 

utgifter betalas med de likvida tillgångar som finns. Dessa kommer dels från belåning, och dels 

från skatteintäkter. Vid införandet av skatt på en marknad tillkommer det en viss 

effektivitetsförlust i form av en så kallad ’dead weight loss’ på grund av att marknaden inte 

fungerar optimalt.  

Figur 1.2 Effektivitetsförlust av skatt     . 

 

Källa: Effektivitetsförlust av en skatt (Olofsson 2008, s. 37)                                 

Vid införandet av en skatt på en marknad minskar utbudet och kvantiteten på marknaden till 

följd av ökade priser. Förändringen sker hos både konsumenten och producenten, och givetvis 

hos staten, men summan av effekten blir en förlust vilken representeras av ytorna D och G i 

figur 1.  Nedan visas en matris av de summerade effekterna av skatten 
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Tabell 1.1 Summerade effekterna av skatten 

 Före införandet av 

skatt 

Efter införandet av 

skatt 

Effekt 

Konsumentöverskott A + B + C + D A - B – C - D 

Producentöverskott E + F + G B + E - F - G + B 

Skatteinkomst - F + C + F + C 

Totalt A + B + C + D  

+ E + F + G 

A + B + C + E  

+ F + G 
- D - G 

Källa: Beräkning av effektivitetsförlusten av en skatt (Olofsson 2008, s. 38)                                 

De effektivitetsförluster som sker resulterar i en extra förlust vid varje spenderad skattekrona 

utöver dess direkta monetära värde. En intjänad skattekrona är inte endast en transferering av 

inkomst från en del av marknaden till en annan, utan även en förlust i det totala värdet. Då den 

här effekten har uppmärksammats vara relativt stor, så finns det ett behov av att ta hänsyn till 

den här extra förlusten då vi beräknar kostnader som finansieras av skattemedel.  

När hänsyn tas till den här effekten använder vi ett mått som kallas Marginal Excess Tax Burden 

(METB). Där nyttjar man ett framräknat värde av METB effekten, vilken i Sverige idag bedöms 

vara 1,3 (Trafikverket 2018). Varje kostnad som utgörs av utgifter av skattemedel bör 

multipliceras med 1,3 för att fånga upp den totala samhällsförlusten från kostnaden. 

Alla externa kostnader som beräknas senare i den här uppsatsen multipliceras i sin 

sammanfattning för att kompensera för METB. METB används inte för att justera förlusten av 

offentliga intäkter, det vill säga skatteförluster vid produktionsbortfall, utan beräknas endast på 

offentliga utgifter.  

1.8 Hantering av svensk brottsstatistik 

Kostnaderna för brott i Sverige kan endast mätas om det finns data kring hur många brott som 

faktiskt begås. Det krävs alltså data som speglar den faktiska frekvensen av kriminalitet. 

Missbedöms frekvensen av brott så kommer det få en rad konsekvenser i resultatet. Den mest 

uppenbara felskattningen uppkommer om vi har en under- eller övervärdering av frekvensen av 

en brottstyp, som sedan används för att multiplicera kostnaden för det specifika brottet. Även 

en beräkning genom Bottom-up-metoden som skulle beräkna en delkostnad för en brottstyp 

skulle bli felaktigt uppskattad om antalet individer som utsätts för det relevanta brottet skulle 

vara felskattat. 
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De följande 2 delkapitlen tar upp några av de frågetecken och svårigheter som uppstår kring 

behandling av brottsstatistiken som finns att tillgå. Vidare förtydligar vi vilken data som 

används i uppsatsen samt några av de felkällor som är viktiga att vara medveten om. Detta för 

att ge läsaren en inblick i problematiken, och kunskap för att vidare kunna göra kvalificerade 

tolkningar av den data och de beräkningar som redovisas senare.  

1.8.1 Tilltro till rättssystemet – Anmälningsbenägenhet i Sverige idag 

Den mest omfattande databasen för brottsstatistik är den hos Brottsförebyggande rådet (Brå). 

Här samlas data om dels anmälda brott men även handlagda. Som en av Sveriges större 

myndigheter antas att den data som redovisas uppfyller kraven ur både en reliabilitets- och 

validitetssynpunkt. Vad som dock måste tas med i beräkningarna vid användning av den data 

som redovisar anmälda brott är att alla brott mest troligt inte anmäls. Det finns många skäl till 

att inte anmäla ett brott, där rädsla och tilltro till rättssystemet är två faktorer. En stor misstro 

till rättssystemet kan leda till att individer upplever att det inte tjänar någonting till att anmäla 

ett brott. Om så är fallet så kommer antalet redovisade brott i statistiken inte stämma överens 

med hur verkligheten ser ut, det vill säga validiteten försämras.  

Tilltro till rättssystemet varierar dels mellan länder men också över tid inom ett land. De brott 

som har skett men inte anmälts brukar benämnas mörkertal, vilket är en faktor som är viktig att 

ta hänsyn till framför allt vid beräkning av intangibla kostnader, där förekomsten av brottet är 

väsentligt snarare än handläggningen. Nationell trygghetsundersökning (NTU) undersöker 

varje år i Sverige hur tilltron till rättssystemet ser ut, och samlar även in data kring hur 

självredovisade brott, det vill säga som varje person uppger sig ha utsatts för. Generellt visar 

NTU (2017) att förtroendet för rättsväsendet har varit relativt konstant sedan mätningarna 

startade i 2006, med små fluktuationer inom samtliga områden (polis, domstol, kriminalvård).  

Anmälningsbenägenheten har ökat från att mätningarna startat från 24 procent till 29 procent 

år 2016, vilket tyder på samma trend som tilltron till rättssystemet. Det föreligger viss skillnad 

mellan könen där män har en något högre anmälningsbenägenhet än kvinnor (32 respektive 26 

procent). Skillnaderna mellan könen uppger NTU (2017) förmodligen beror på att kvinnor i 

högre utsträckning utsätts för sexualbrott och brott utförda av nära anhöriga, vilka är brott som 

generellt anmäls i mindre utsträckning än andra. Denna skillnad mellan könen diskuteras vidare 

senare gällande kostnader för våld i nära relation. 
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1.8.2 Anmälda, handlagda eller självredovisade brott 

Brott kan redovisas på en rad olika sätt, där anmälda, handlagda och självredovisade brott är de 

tre största kategorierna av tillgänglig data i Sverige. Anmälda brott innebär antal anmälningar 

som inkommer till svenska myndigheter. Handlagda brott inkluderar de brott som har 

behandlats under perioden som data avser. Här ingår de brott som klarats upp samt de som 

avslutats av olika anledningar. Självredovisade brott redovisas av NTU och är en självskattning 

av svenska folket, och baseras på enkäter och intervjuer till skillnad från de två tidigare där data 

samlas in från register av dokumenterade fall.  

De olika sätten att mäta antal brott skiljer sig åt av olika anledningar, och beroende på i vilket 

syfte specifik data används finns det olika sätt att resonera kring vilken data som är mest lämpad 

att använda i beräkningar.  

Anmälda och handlagda brott 

De anmälda brotten visar hur många brott som varje år anmäls, medan handlagda endast 

inkluderar de brott där ansvarig myndighet fattat beslut under givet år. Skillnaderna mellan de 

två måtten är framför allt att det dels kan ligga en fördröjning mellan åren från att brottet anmäls 

till att det fattas ett beslut, och dels att det kan vara beroende på hur arbetet i de respektive 

myndigheterna fungerar i given period.  

I uppsatsen används handlagda brott i beräkningar av direkta kostnader. Detta då måttet används 

för att beräkna hur stor andel av kostnaderna som myndigheter redovisar samma år som faktiskt 

går att koppla till den specifika brottstypen. I fall där beräkningar ska göras gällande brottsoffer 

och intangibla kostnader är det mer lämpligt att använda sig av anmälda brott som speglar hur 

stor kostnad som belastar de utsatta samma år. 

Självredovisade brott 

De självredovisade brotten kan jämföras med anmälda brott. Måttet visar liksom anmälda brott 

de brott som begåtts under året, men det visar hur många individer som själva uppger att de 

utsatts för brott, oavsett om de tagit beslutet att göra en anmälan eller inte. Som nämnts tidigare 

så gör NTU varje år en undersökning gällande hur många brott svenska folket själva redovisar. 

Det är dessa siffror som i uppsatsen används för att göra beräkningar gällande hur många som 

utsätts för brott vilket i sin tur framför allt avser hur beräkningar ska tolkas kring intangibla 

kostnader för individen.  
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Självredovisade data som den från NTU har sina brister förankrade i den teori som ligger bakom 

’contingent valuation’ vilken är metoden för att nyttja enkäter och liknande för att värdera 

individens egen uppfattning. Befolkningen och därmed även urvalet som används i 

undersökningen kan dels ha bristande kunskap eller missuppfatta frågor gällande till exempel 

straffskalor vilket kan ge en vriden bild av verkligheten. Det kan också föreligga svårigheter i 

att den tillfrågade inte riktigt minns vad som hänt och gör en över- eller underbedömning av 

situationen i efterhand. NTU uppger själva att det föreligger en stor risk för att respondenter 

inte har vilja eller möjlighet att lämna sanningsenliga svar. Den sistnämnda problematiken 

uppstår framför allt i intervjuer, men benägenheten att svara sanningsenligt påverkas även av 

respondentens generella uppfattning av syfte och nytta med undersökningen.  

I ordinarie statistik kan det efter att ett brott registrerats från anmälan visa sig efter utredning 

att det egentligen inte föreligger något brott. Denna problematik kan mycket väl även vara sann 

för NTU, vilket är svårt att vidare beräkna. 

För att minska risken för att överskatta kostnaderna så används i uppsatsen en avräkning för 

felmarginal i NTU:s skattning av antal brott. Detta har gjorts genom att nyttja den lägre gränsen 

i ett 95% konfidensintervall baserat på de felmarginaler som undersökningen tagit fram. Valet 

att nyttja den lägre gränsen kommer från de generella osäkerheter som ligger bakom 

beräkningar av specifikt intangibla kostnader samt osäkerheten i utsträckningen av felkällor. 

Problematiken kring beräkningar av intangibla kostnader kommer att diskuteras mer ingående 

i Del 3, och nämns därför bara här som hastigast.  

Genom att nyttja de självredovisade brotten så fångas mörkertalen i statistiken upp. 

Självredovisade brott används därför i denna uppsats för att beräkna de intangibla kostnaderna, 

i vilka det finns ett behov av att fånga upp smärtan hos de offer som inte anmält att de utsatts 

för brott.  Tidigare rapporter har använt sig av en typ av multiplikator för att fånga mörkertalen 

(t.ex. Dubourg 2005, Smith et. al. 2011) vilken beräknas genom att skapa en kvot mellan 

anmälda och faktiska brott vilken sedan används för att räkna upp anmälda brott för givet år. 

Då vi har tillgång till självredovisade data för det aktuella året för undersökning så är detta inte 

nödvändigt för oss att göra, men beräkningsmetoden är värd att nämna som ett alternativ i de 

fall där data saknas. 

1.9 Cost of Illness analys 

Cost of Illness (COI) är en metod som används för att göra en värdering av konsekvenserna av 

sjukdomar och skador. Det är en relativt ny metod där Dorothy Rice kom att ha en vägledande 
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roll efter hennes studie 1966 om sjukdomars direkta och indirekta kostnader för samhället 

(Olofsson 2008). Traditionellt är det en metod som används inom sjukvården och speciellt 

olycksdrabbade samhällsområden så som trafiken. Metoden syftar till att göra en värdering av 

effektivitetsförluster som uppstår i samband med att människor far illa. Trots att metoden till 

en början inte är framtagen för att appliceras i en värdering av kriminalitet och brott så är det 

en metod som med fördel även kan användas för att mäta konsekvenserna av skador som är mer 

eller mindre uppsåtligt orsakat av en individ på en annan.  

Metoden utgår ifrån användningen av alternativkostnadsprincipen. Denna princip innebär att 

kostnaderna ska värderas till värdet av den bästa alternativa användning av de resurser som 

förbrukas i aktuell undersökning. Alternativkostnadsprincipen tar därmed upp en bredare bild 

av kostnader där inte bara överföringen av pengar, utan även alternativ användning av till 

exempel tid får en vikt i analysen (Olofsson 2008). Alternativkostnaderna för förbrukade 

resurser mäts med fördel med marknadspriser. Detta förutsätter dock att det finns en fungerande 

marknad för de resurser som nyttjas. Direkta kostnader kan ofta mätas direkt med 

marknadspriser, där de aktuella priserna på marknaden kan användas för att göra en mätning av 

den faktiska kostnaden. Resurser som inte har en marknad eller som har en dåligt fungerande 

marknad behöver dock värderas på något annat sätt. Tid är ett exempel på en resurs som inte 

har en marknad, tid kan inte köpas i konkreta termer. Det finns en rad olika metoder för att mäta 

den här typen av kostnader, där Stated Preferences (SP) och Revealed Preferences (RP) 

metoderna utgör grunden. RP-metoden är snarlik den metod som används vid mätning av 

direkta kostnader, det vill säga det är priser som syns på marknaden. Metoden använder dock 

marknaden på ett lite annorlunda sätt än vid mätning av direkta kostnader. Ett exempel är att 

använda sig av marknaden för personbilar för att mäta hur mycket människor värderar ett liv.  

Hur mycket en individ  är villig att betala för säkerhetsutrustning som minskar risken för fatal 

olycka med x procent kan ses som betalningsviljan för att minska risken att mista livet i en 

olycka. En alternativ metod är SP-metoden, där metoden nyttjar den uttryckta betalningsviljan 

hos individerna vars preferenser ska värderas. Genom olika metoder ställs frågor kring hur stort 

värde individen själv sätter på det som ska mätas, varefter detta används för att göra en slutlig 

estimering av det sammantagna värdet.  

I beskrivningen av en COI analys är det viktigt att belysa att metoden utgår ifrån mått av 

medeleffekter, tydligt skiljt från marginaleffekter som är det mer vanliga måttet i ekonomisk 

teori. En marginaleffekt visar på hur en given situation påverkas av förändring med en enhet, 

det vill säga hur stor effekt den sista uppmätta enheten har i sammanhanget. I användning av 
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marginaleffekter finns det möjlighet att vidga en undersökning till att se hur förändringar kan 

komma att påverka framtida utfall. När medel eller median används som mått ges rimliga 

antaganden om den nuvarande situationen, men värden som tas fram i den här metoden är inte 

lämpliga att använda för att se konsekvenserna av förändringar eller framtida utfall. Detta är en 

viktig punkt att veta om vid betraktandet av de kostnader som tas fram i den här uppsatsen. De 

kostnader som tas fram för varje brottstyp kan vara lockande att använda för att beräkna hur 

mycket kostnaderna skulle minska vid olika typer av insatser, till exempel i en Cost Benefit 

analys. Detta skulle dock inte redovisa tillförlitliga resultat och det avråds starkt från att 

använda kostnaderna på det här sättet. Medelkostnaden säger nämligen ingenting om hur 

mycket det sista brottet kostar, och därför ingenting om hur mycket kostnaden skulle minska 

med en åtgärd som skulle kunna förhindra att ett brott sker.   

I en CBA används generellt måttet Value of a Statistical life (VSL) för att skatta ett mänskligt 

liv. COI använder sig istället av produktionsbortfall, vilket innebär att ett mänskligt liv värderas 

i förlust av produktionsvärde i samhället. Generellt nyttjas en genomsnittlig inkomstnivå för att 

skatta detta värde. Produktionsbortfall som värdering kan kritiseras i den mån då det innebär 

att individer som har högre inkomst värderas högre i analys. Även kön och socioekonomiska 

skillnader utöver inkomst kommer därför att värderas olika högt. Ett exempel på detta framgår 

senare i uppsatsen där vi har försökt vikta inkomster för att väga upp för olika åldersgruppers 

representation i datamaterialet. Detta resulterar i en lägre värdering av dessa individer då de 

generellt har en lägre medelinkomst än genomsnittet, vilket ur en etisk synpunkt kan verka 

mindre lämpligt. 

Kostnaderna beräknade i en COI analys ger en uppfattning av vad det idag kostar med brott. 

Det ger en chans till jämförbarhet mellan platser och över tid, och det ger en viktig indikation 

på hur stort problemet faktiskt är i samhällsekonomiska termer. Det är alltså inte mindre viktigt 

eller väsentligt att göra en analys av den här typen, det är bara viktigt att vara medveten om 

dess begränsningar för vidare användning av resultatet.  
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 Del 2                  - Materiella kostnader 

Del 2 är den första resultatdelen. Här behandlas de kostnader som kategoriseras som materiella 

kostnader. Först följer en beskrivning av beräkningsmetod för varje kostnad, varefter de valda 

brottstyperna beräknas. Vidare beskrivning av beräkningar finns att tillgå i Bilaga 1. 

2.1 Beräkningsmetoder 

Vi har i enlighet med Bottom-up metoden utgått ifrån styckkostnaderna för respektive 

kostnadsslag och sedan multiplicerat det med antalet enheter kostnaderna gäller. 

Kostnadsberäkningarna i denna uppsats är baserade på 2016 års priser då detta var det senaste 

året som fullständiga data fanns tillgängliga för.  

En punkt viktig att belysa är att många av de direkta kostnaderna är kopplade till att utredningar 

och påföljder av brott bedöms korrekt, och att ansvariga myndigheter redovisar utförlig och 

korrekt data. Om det är många brott som inte klaras upp, trots att brott föreligger så innebär det 

att de direkta kostnaderna blir lägre. Då de direkta kostnaderna som påverkas är kostnader som 

i sin mer vanliga definition innebär de kronor och ören som faktiskt utgår, så innebär detta att 

det blir en mindre kostsam situation i rena utgifter. Kostnaderna som berör de verkliga antalet 

brottsutsatta, det vill säga inte endast de som anmäler brotten utan även de som dolts i mörkertal, 

tas upp i intangibla kostnader.  

2.1.1 Direkta kostnader 

Sjukvårdskostnader 

Personer som utsätts för misshandel, rån och sexuellt våld kan komma att påverkas fysiskt, 

vilket innebär att sjukvård kan vara en aktuell kostnad till följd av de brottstyper som bearbetas 

i uppsatsen. Sjukvårdskostnaderna är indelade i sluten vård, öppen vård som sker på sjukhus 

och primärvård. Då endast uppgifter gällande kostnader per besök och antalet patienter som 

blivit behandlade för ICD-10 koden X85-Y09 Övergrepp av annan person har funnits att tillgå, 

har samtliga kostnadsberäkningar för sjukvård utgått från de kostnader och antal vårdbesök som 

gäller övergrepp av annan person, för att sedan anpassas efter varje enskild brottstyp som en 

andel av anmälda brott. Detta innebär att denna uppsats antar att frekvensen av att någon 

behöver sjukvård är lika hög inom de olika brottstyperna, vilket inte nödvändigtvis är fallet. 

Eftersom skillnaderna i frekvens inte framgår i register så har vi inte kunnat vikta kostnaderna 

för detta. 



18 

 

Kostnaden per vårdtillfälle för övergrepp av annan person vid slutenvård uppgick 2016 till 74 

277 kronor, och 3 597 kronor för öppen vård.1. Den genomsnittliga kostnaden per vårdtillfälle 

i primärvården år 2016 uppgick till 1 706 kronor (SKL 2017). 

Kostnaderna för sjukvård kan för vissa brottstyper tänkas vara underskattningar då vissa brott 

så som våldtäkt kan leda till grövre skador vilket generellt ger högre sjukvårdskostnader. de 

Vylder (2010) menar att sjukvårdskostnaderna ofta underskattas i denna typ av 

kostnadsberäkningar på grund av bristande information om mer specifika fall. De beräknade 

sjukvårdskostnaderna till följd av brott kan även tänkas vara underskattningar eftersom 

personer som söker vård vars skador är till följd av brott kanske inte alltid uppger att det varit 

orsaken till skadorna på grund av skam eller för att skydda förövaren, speciellt gällande skador 

till följd av våld i nära relation.  

Det tillkommer ytterligare kostnader som platsar under sjukvårdskostnader vilka vi på grund av 

bristande tillgänglighet av data inte beräknat. Kostnader för obduktion är en sådan kostnad, där 

det kan antas att rättsmedicinsk obduktion görs till följd av alla dödsfall som föranleds av brott. 

Kostnader för polis 

Polisen handlägger, administrerar och utreder brott i samhället, och är en stor post i kostnaderna 

för kriminalitet. Antalet handlagda brott för år 2016 har inte funnits att tillgå. Istället har 

antaganden utifrån förhållanden mellan anmälda och handlagda brott tidigare år använts för att 

uppskatta antalet handlagda brott för 2016. Dessa antal har sedan multiplicerats med polisens 

kostnad per prestation, vilket inkluderar brottsförebyggande arbete, utredning och lagföring 

samt service, vilken uppgick till 19 282 kronor (Polisen 2017). 

Kostnader för åklagare och domstol 

En andel av utredningarna av begångna brott leder till att en åklagare kopplas in, och i 

förlängningen även domstol. Dessa handlingar medför en rad kostnader bland andra för 

personalen involverad i fallet, och för att ge en samhällelig bild av kostnaderna för brott tas 

dessa med i beräkningarna. Kostnaderna för rättegångar betalas antingen statligt eller av den 

eventuellt dömde för brottet, dock har andelen av dessa kostnader som är offentliga respektive 

privata utgifter inte gått att finna. De kostnader som betalas privat har därför inte inkluderats i 

beräkningarna. 

                                                 
1 Mejl från Sveriges Kommuner och Landsting 2018-03-08 



19 

 

Beräkningarna för kostnader gällande åklagare och domstol till följd av brott har gjorts på 

likartade sätt. Antal ärenden tillhörande de specifika brottstyperna har tagits utifrån andelarna 

anmälda brott i kategorierna våldsbrott, tillgreppsbrott (rån) och sexualbrott då dessa är 

indelningarna för myndigheternas data. Kostnaderna per ärende har tagits från respektive 

myndighets årsredovisning samt från mejlkontakt med Domstolsverket. 

Den genomsnittliga kostnaden för ett brottmål i tingsrätten 2016 är 16 257 kronor 

(Domstolsverket 2017). Hit tillkommer advokatkostnaderna för målsägarbiträde och offentlig 

försvarare. Dessa uppgick 2017 till 18 320 kronor per förordnande för offentlig försvarare och 

12 468 kronor per förordnande för målsägarbiträde2, det vill säga 30 788 kronor totalt per 

förordnande. Målsägande har rätt till ett målsägandebiträde som betalas av staten i de fall då 

brottet i fråga kan leda till fängelsestraff (Salmi & Partners 2018). Då varje brott som undersöks 

i den här uppsatsen kan leda till fängelsestraff antas det att varje fall har ett målsägandebiträde 

utöver offentlig försvarare. Det kan tänkas att en del av dessa fall överklagas och tas vidare till 

hovrätten, detta hade i så fall inneburit ytterligare kostnader, men på grund av bristande data 

har dessa kostnader inte inkluderats. 

Denna kostnadsberäkning har brister i att det faktiska antalet beslutade fall av varje specifik 

brottstyp inte funnits att tillgå och behövts uppskattas utifrån större brottskategorier. Att 

använda kostnader för exempelvis våldsbrott i helhet kan göra att de beräknade kostnaderna 

inte är korrekta, då kostnaderna kan tänkas skilja sig åt mellan de olika typerna av våldsbrott.  

Kostnader för kriminalvård 

Om en person blir dömd för ett brott i Sverige medför detta en påföljd (straff). En person kan 

bli dömd till ett antal olika på följder, bland andra böter, rättspsykiatrisk vård, ungdomsvård, 

villkorlig dom och fängelse (Sveriges Domstolar 2017). Samtliga påföljder medför kostnader 

för samhället, dock har i denna uppsats endast kostnaderna för påföljden fängelse inkluderats, 

dels eftersom det är den mest vedertagna påföljden av de brottstyper som inkluderats, dels för 

att det har funnits svårt att hitta uppgifter gällande både frekvenser och kostnader för de övriga 

påföljderna.  

Antalet personer dömda för de berörda brottstyperna har baserats på data från Brå och har 

antingen funnits specifikt för de brott som kostnadsberäknas, eller så har andelar utifrån 

anmälda brott tagits från de indelningar som funnits tillgänglig i data. Antalet dömda har sedan 

                                                 
2 Mejl från Domstolsverket 2018-03-15 
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multiplicerats med medel för den genomsnittliga strafflängden för brotten inom respektive 

brottskategori, beroende på vad som ansetts lämpligt. Sist har kostnaden för ett dygn per anstalt 

inkluderats i beräkningarna, vilka uppgick till 3 369 kronor 2016 (Kriminalvården 2017a). 

Personer kan även dömas till andra straff än fängelse, så som rättspsykiatrisk vård och 

skyddstillsyn. Dock saknas underlag för att beräkna dessa kostnader och deras utelämnande ses 

som en brist i denna kostnadsberäkning. Kriminalvården har även Relationsvåldsprogrammet 

(RVP) som är ett behandlingsprogram för personer dömda för våld i relation (Kriminalvården 

2017b). Programmet är dock fortfarande under utveckling och ingen data för kostnaderna för 

programmet finns tillgänglig och har därför uteslutits ur beräkningarna för våld i nära relation, 

även om den är att anse som en kostnad till följd av det brottet. Övriga program som syftar till 

att förebygga eller behandla har också exkluderats ur uppsatsen. Kostnader beräknas för 

villkorlig dom som är en typ av frivård. Övriga typer av frivård inkluderar intensivövervakning 

vilket generellt sker med fotboja och kan dömas ut om strafftiden är lägre än 6 månader. Den 

här kostnaden är också svår att separera från de andra och beräknas därför inte. 

Försäkringskassan 

Som påföljd efter ett brott händer det i en del av fallen att offret behöver sjukskrivas av antingen 

fysiska eller psykiska skäl. Detta medför en kostnad för den statliga myndigheten 

Försäkringskassan som till största del står för administrationen och utbetalningen av 

ersättningen till sjukskrivna personer i Sverige. Försäkringskassan bör inkluderas i 

kostnadsberäkningarna för brott för att ge en komplett samhällsbild. De utbetalningar som görs 

i form av sjukpenning är en transferering, och därför inte en kostnad som tas upp. Den 

administrativa kostnaden tas dock upp som en kostnad för brott.  

Andelar av befolkningen utsatta för våldshändelser som sjukskrivits olika tidsperioder har tagits 

från SCB (2004). Dessa värden är från 2001 och de kan anses vara relativt osäkra, men har 

använts då nyare data ej har funnits tillgänglig, tillsammans med data för antal sjukskrivna år 

2016 från Försäkringskassan (2018).  

Endast de över 16 år handläggs hos Försäkringskassan, därför har ej brott mot personer under 

16 år inkluderats i avsnittet om kostnader för sjukskrivning. Styckkostnaderna per beslut för 

sjukpenning från Försäkringskassan uppgick 2016 till 1 572 kronor (Försäkringskassan 2017a) 

och det antas att besluten om sjukersättning uppgår till en per person. 
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Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren 

Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten är två stora organisationer som arbetar med att 

hjälpa och underlätta situationen för brottsoffer och skulle således inte behöva finnas om inte 

brott fanns. De bidrag som dessa får hade istället kunnat användas till något annat, därför 

tillämpas alternativkostnadsprincipen om att dessa organisationers utgifter bör tas med som 

kostnader för brott. Andelen av organisationernas utgifter som tillfaller de olika brottstyperna 

har baserats på hur stor andel av organisationernas totala ärenden som hör till respektive 

brottstyp och samma andel har då applicerats på organisationernas utgifter.  

Då Brottsoffermyndigheten inte särredovisar antalet ärenden kopplade till vad som här 

definieras som övriga sexualbrott, har det inte gått att göra några kostnadsberäkningar för denna 

brottstyp. Det kan tänkas orimligt att övriga sexualbrott inte leder till några kostnader för 

Brottsoffermyndigheten, vilket gör att uteslutandet av denna kostnad gör att den totala 

kostnaden för övriga sexualbrott bör ses som en underskattning av de verkliga kostnaderna. 

Socialtjänst 

Socialtjänsten är en myndighet som ansvarar för att ge stöd och hjälp till människor som 

behöver det (Socialtjänsten 2018). Deras arbete regleras under Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). Kostnader för insatser från socialtjänsten till följd av brott har visat sig mycket svår 

att få tag på, och den enda data vi funnit är den från Socialstyrelsen (2006) gällande våld i nära 

relation där kostnaderna uppgår till mellan 816 och 1 327 miljoner kronor per år (i 2016 års 

penningvärde). Då siffrorna är så osäkra så har vi valt att inkludera den lägsta kostnaden i 

intervallet för att undvika överskattning. Socialtjänsten hjälper inte bara människor som utsatts 

för våld i nära relationer, utan även individer som utsatts för sexuella övergrepp (Socialtjänsten 

2018b). Kostnader för socialtjänsten skulle därför också tas upp i kostnaderna för sexualbrott, 

men undersökning av dessa kostnader finns inte att finna och har därför inte inkluderats.   

Kvinno- och tjejjourer 

Det finns ett stort antal kvinno- och tjejjourer runt om i landet som arbetar för att hjälpa utsatta 

kvinnor. Då det inte går att se hur stor del av jourernas arbete som går specifikt till arbete för 

en viss brottstyp kommer kostnaderna för jourerna fördelas på brottstyperna våld i nära relation 

och sexuellt våld baserat på antalet anmälda brott för respektive brottstyp. Då våld i nära 

relation stod för 58 procent av dessa två brottstyper tillsammans, kommer även 58 procent av 

kostnaderna för kvinno- och tjejjourer antas gälla våld i nära relation. Således kommer 42 

procent av kostnaderna inkluderas i kostnaderna för sexuellt våld.  



22 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

Socialstyrelsen har ett Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet som 

arbetar på regeringens uppdrag för att underlätta situationen för våldsutsatta kvinnor (NCK 

2018). Socialstyrelsen fick under 2016 5 miljoner kronor av regeringen att ge till NCK efter en 

nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (Socialstyrelsen 2018), 

varför denna kostnad inkluderats specifik för våld i nära relation.  

Brottsspecifika kostnader 

En del av brottstyperna leder till kostnader som inte är inkluderade under övriga brott, 

förklaringar och bakgrund till dessa beräkningar finns under respektive brottstyp och kostnad. 

2.1.2 Ej beräknade kostnader 

Sjukvårdskostnader 

Beräkningarna för sjukvårdskostnader ovan är långt ifrån kompletta, då flertalet kostnader som 

kan uppstå till följd av samtliga brottstyper inte inkluderats. Anledningen till detta är till största 

del att kostnaderna inte finns att tillgå och är mycket svåra att beräkna. Skador på tänder och 

käke är en följd av våld i nära relationer (Stockholms läns landsting 2005) men andelen av dessa 

skador som är till följd av våld i nära relation är svåridentifierade för tandläkaren (Dahlström 

& Jansson 2009) och uppgifter finns inte heller för övriga brottstyper, vilket gör 

kostnadsberäkningarna problematiska och därför uteslutna i denna uppsats. Läkemedel kan 

även tänkas vara en kostnad kopplad till sjukvård till följd av vålds- och sexualbrott men även 

dessa kostnader har visat sig svåra att beräkna då det varken finns data över frekvens och typer 

av läkemedel som skrivs ut till offer av dessa brott eller hur mycket dessa läkemedel kostar 

samhället. 

Ambulanstransport kan tänkas vara nödvändigt i en del av fallen av vålds- och sexualbrott, men 

även dessa har visat sig svåra att beräkna. Dels på grund av att andelen ambulansutryckningar 

som är till följd av specifikt denna brottstyp inte finns redovisat samt att kostnaderna är 

svårberäknade. Även om kostnaden per kilometer för ambulans beräknas till 85 kronor (Södra 

sjukvårdsregionen 2018) finns inga uppgifter gällande hur långa ambulansfärderna till följd av 

de olika brottstyperna är. 

Öppen psykiatri  

Utöver kostnader som kommer av att individer behöver sjukskrivas till följd av brott, samt 

kostnader för olika typer av sjukvård från skada så förekommer även fall där individer är i 

behov av psykiatrisk vård. Socialtjänstlagen beskriver att socialnämnden ska stå till förfogande 
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för att ge stöd och hjälp till den som utsatts för brott eller dess närstående (SFS 2012:776). Detta 

innebär att även psykiatrisk hjälp bör beräknas som en kostnad för varje enskild brottstyp. Den 

genomsnittliga kostnaden per patient i vuxenpsykiatrin uppgår till cirka 47 000 kronor (SKL 

2018b). Till skillnad från andra typer av vårdkostnader till följd av brott så finns det ingen data 

tillgänglig för andelar och antal brottsutsatta som söker psykiatrisk vård. Det finns inte heller 

omvänt hur många inom psykiatrisk vård som sökt vård till följd av brott. På grund av bristande 

data så kan därför den här kostnaden inte beräknas.  

Rättspsykiatri 

Om brottsförövaren lider av allvarlig psykisk störning så kan rätten besluta att överlämna denne 

till rättspsykiatrisk vård (SFS 1991:1138). Detta är en kostnad som utgår från den offentliga 

sektorn liksom övrig sjukvård och psykiatrisk vård. SKL (2018b) rapporterar i sin 

årsredovisning att rättspsykiatrin har en genomsnittlig kostnad per patient på 886 438 kronor. 

Här liksom i psykiatrisk behandling av brottsoffer så finns det dock inte tillräckligt med data 

för att göra en rimlig uppskattning av hur stor del av de här kostnaderna som kan kopplas till 

de olika brottstyperna. Rimligtvis så är den större andelen av de inskrivna inom rättspsykiatrisk 

vård individer som utfört grövre brott, men sådana antaganden är inte grund nog för att göra en 

uppskattning, och vidare data kring skäl till rättspsykiatrisk vård eller andel domslut kopplat till 

de olika brottstyperna finns inte att tillgå. 

Övriga kostnader 

De ovan beskrivna kostnaderna är endast ett urval av de kostnader som inte beräknas. Andra 

kostnader beskrivs bland annat i kostnadsberäkningarna och även i diskussioner i del 4. En 

sammanfattad lista av de kostnader som inte beräknas finns i bilaga 2.  

2.1.3 Indirekta kostnader 

Produktionsbortfall  

I enlighet med COI beräknas produktionsbortfall som en av de indirekta kostnaderna av ett brott 

och dessa har delats upp i produktionsbortfall i förvärvsarbete, produktionsbortfall i hemarbete. 

Bortfallet i förvärvsarbete har baserats på medelinkomsten för en arbetande person i Sverige 

viktat mot skillnader i åldersgruppers förekomst i data, och samtliga arbetande personer har 

antagits arbeta heltid. Hemarbete följer här Räddningsverkets (2008) definition:  
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Hemarbetet omfattar hushållsarbete (städning, matlagning, tvättning etc.), 

underhållsarbete (skötsel av tomt och trädgård, rastning och skötsel av 

sällskapsdjur, reparation och underhåll av hem och fordon), omsorg om 

barn och andra, inköp, resor och annat. (Räddningsverket. 2008. s. 87) 

Beräkningarna för bortfallet i hemarbete följer marknadsvärdesprincipen och har då baserats på 

genomsnittlig lön för en individ som jobbar inom yrken som liknar hemarbete, det vill säga 

städare, vård- och omsorgspersonal samt storhushålls- och restaurangpersonal, vilka synes 

nedan. 

Tabell 2.1 Genomsnittlig lönekostnad per månad inkl. arbetsgivaravgift 

Yrke Kvinnor Män Samtliga 

Städare 22 700 23 600  22 900 

Vård- och omsorgspersonal 26 100 26 100 26 150 

Storhushålls- och restaurangpersonal 24 850 22 600 24 950 

Genomsnitt 24 550 24 100 24 670 

Källa: Statistiska centralbyrån, Lönedatabasen 

Det genomsnittliga antalet arbetstimmar per månad 2016 var 169 timmar, vilket ger en 

genomsnittlig lönekostnad per timma för ovanstående arbeten på 191 kronor för kvinnor, 187 

kronor för män och 192 kronor för samtliga. 

För att få fram värdet av förlorat hemarbete har dessa kostnader sedan multiplicerats med 

genomsnittligt antalet timmar som ägnas åt hushållsarbete varje dag. Värdena för hur många 

timmar per dag personer av olika åldrar och kön spenderar på hemarbete är från 2010–2011 och 

ett visst precisionsproblem kan därför finnas. Nyare data efterfrågas men har inte funnits att 

tillgå. 

Tabell 2.2 Antal timmar som i genomsnitt läggs på hemarbete per dag 

Åldersgrupp Kvinnor Män Samtliga 

15–19 1 h 43 min 58 min 1 h 20 min 

20–64 3 h 50 min 3 h 2 min 3 h 27 min 

65–84 4 h 34 min 3 h 57 min 4 h 15 min 

Källa: Statistiska centralbyrån, Tidsanvändarundersökningen 2010/11, (Tabell B:1a) 

Tillsammans med uppgifter om antal drabbade samt åldersgrupper för respektive brottstyp har 

ovan beräkning gjort för produktionsbortfall i hemarbete för samtliga brottstyper. 
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Produktionsbortfall till följd av dödsfall 

Vid dödsfall i samband med brott sker en förlust för samhället i form av den produktion som 

personen inte längre kan bidra med. Denna kostnad skall inkluderas i en COI. Detta har gjorts 

med den metod för beräkning av produktionsbortfall vid dödsfall som Räddningsverket (2008) 

använt, baserat på följande ekvation 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 = (
(1 + 𝑔)𝑛−𝑦

(1 + 𝑟)𝑛−𝑦 ) ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑙𝑑𝑟𝑎𝑟 𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝 ∗ 𝑃 ∗ 𝑊 

Där 

 (
(1+𝑔)𝑛−𝑦

(1+𝑟)𝑛−𝑦) = nuvärdesfaktorn 

g = tillväxtfaktorn för inkomst = 1 % 

r = diskonteringsränta = 3,5  % (Trafikverket 2018) 

n = genomsnitt av framtida ålder 

y = ålder vid dödsfall (genomsnitt av åldersgrupp) 

P = överlevnadssannolikhet vid respektive ålder 

W = genomsnittlig inkomst för åldersgruppen 

 

Först visas beräkningarna för produktionsförlust vid dödsfall av förvärvsarbete, därefter följer 

hemarbete. Personer i åldrarna 16–64 har antagits vara de som erhåller förvärvsarbete och 

därför de som inkluderas i beräkningarna, vilka har delats upp i följande åldersgrupper med 

överlevnadssannolikheter och genomsnittlig årslön för respektive kön och åldersgrupp. 

Tabell 2.3 Uppställning av värden inkluderade i kostnadsberäkning av produktionsbortfall för en 

person som dör i åldersgruppen 16–24 år 

Åldersgrupp Överlevnads- 

sannolikhet3 

Nettoinkomst 

män (kr)4 

Nettoinkomst 

kvinnor (kr) 

5 

Arb.avg + 

skatt män 

(kr) 

Arb.avg + 

skatt kvinnor 

(kr) 

16–24 1   62 314   54 745   58 329   51 245 

25–44 0,996 229 523 179 970 214 848 168 464 

45–64 0,984 279 530 223 495 261 658 209 206 

                                                 
3 SCB databas: Befolkningsstatistik, Livslängdstabell  
4 SCB databas: Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 resp. år (antal personer, medel- 

och medianinkomst samt totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass (nettoinkomst). 
5 SCB databas: Sammanräknad förvärvsinkomst för boende i Sverige den 31/12 resp. år (antal personer, medel- 

och medianinkomst samt totalsumma) efter region, kön, ålder och inkomstklass (nettoinkomst). 
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Nedan följer en exempeluppställning för beräkningen av produktionsbortfallet för en man i 

åldersgruppen 16–24 år, övriga beräkningar har haft samma tillvägagångssätt. 

Tabell 2.4 Exempelberäkning av produktionsbortfall för en man som dör i åldersgruppen 16–24 år 

Ålder Nuvärdesfaktor Α 

Produktionsbortfall 

internt 

Produktionsbortfall 

externt 

16–24 0,613225887 5,519032979    343 913    321 920 

25–44 0,701495433 14,02990866 3 207 306 3 002 241 

45–64 0,430175159* 8,603503175 2 366 458 2 215 157 

Summa   5 917 677 kronor 5 539 317 kronor 

A= Nuvärdesfaktorn* antalet åldrar i respektive åldersgrupp. Då nuvärdesfaktorn gäller per år och för 

att det ska bli korrekt multipliceras faktorn då med antalet åldrar i respektive åldersgrupp. 

* = (1,01^(54,5–20))/(1,035^(54,5–20)) 

Resultatet för beräkningarna av produktionsbortfall vid dödsfall i respektive åldersgrupp och 

kön redovisas nedan, där internt innebär det som individen erhåller, medan externt är offentliga 

sektorns andel.  

Tabell 2.5 Värdet av produktionsbortfall vid dödsfall i respektive åldersgrupp och kön 

Ålder Internt män (kr) Externt män (kr) Internt kvinnor (kr) Externt kvinnor (kr) 

16–24 5 917 677 5 539 317 4 709 077 4 410 552 

25–44 5 340 251 4 998 815 4 239 380 3 969 900 

45–64 1 451 173 1 358 391 1 160 269 1 086 088 

 

Beräkningarna för produktionsbortfallet till följd av hemarbete är identiska med de för 

förvärvsarbete förutom gällande inkomsten. Inkomsten baseras likt beskrivet i tidigare 

delavsnitt på inkomsten av personer med yrken som liknar hemarbete, och multipliceras med 

mängden hemarbete en person i respektive åldersgrupp utför per år. Här har även en 

ålderskategori lagts till (64 år < ), då hemarbete antas utföras även efter pension. 

 

 

 

 



27 

 

Tabell 2.6 Antal timmar som läggs på hemarbete samt inkomsten för arbetande inom yrken som liknar 

hemarbete för respektive åldersgrupp och kön 

Ålder 

Hemarbete/år 

män (h) 

Hemarbete/år 

kvinnor (h) 

Inkomst/h 

män (kr) 

Inkomst/h 

kvinnor 

(kr) 

Inkomst/år 

män (kr) 

Inkomst/år 

kvinnor 

(kr) 

16–24 810 949 187 191 154 710 181 259 

25–44 1 157 1 606 187 191 220 987 306 746 

45–64 1 121 1 288 187 191 214 111 246 008 

65–84 1 442 1 697 187 191 275 422 324 127 

 

Det beräknade produktionsbortfallet av hemarbete vid dödsfall för respektive åldersgrupp och 

kön: 

Tabell 2.7 Beräknat produktionsbortfall av hemarbete vid dödsfall för respektive åldersgrupp och kön 

Ålder Män (kr) Kvinnor (kr) 

16–24 6 818 173 8 621 207 

25–44 5 993 894 7 381 849 

45–64 6 031 576 7 067 214 

65–84 652 268 767 613 

 

Produktionsbortfall till följd av dödsfall är inte inkluderat i kostnaderna för övriga sexualbrott 

då de totala beräkningarna för sexualbrott är inkluderade i kostnaderna för sexuellt våld. 

Produktionsbortfall till följd av sjukfrånvaro 

Som nämnt sker det att brottsoffer sjukskrivs till följd av det de utsatts för. Detta leder förutom 

direkta kostnader också till kostnader genom produktionsbortfall då personen i fråga inte kan 

utföra sitt förvärvsarbete. Produktionsbortfall skall tas med som en kostnad i COI för att ge en 

komplett bild över kostnaderna för sjukdom och olyckor så väl som brott. Den genomsnittliga 

arbetsinkomsten år 2016 för kvinnor i åldrarna 20–64 var 245 700 kronor och för män 348 900 

kronor (SCB 2017).  
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Tabell 2.8 Medelinkomst för män respektive kvinnor och utifrån detta beräknade avgifter och 

skatter samt nettoinkomst. 

Per år (kr) 

Medelinkomst 

brutto Arbetsgivaravgift 

Genomsnittlig 

kommunalskatt 

Medelinkomst 

netto 

Kvinnor 278 400 87 473 89 422 188 978 

Män 348 900 109 624 112 067 236 833 

 

69 procent av dagarna på ett år är generellt sett arbetsdagar, alltså 252 dagar. Detta ger följande 

Tabell 2.9 Medelinkomst samt avgifter och skatter beräknade utifrån detta, per arbetsdag 

Per arbetsdag 

(kr) 

Medelinkomst 

brutto Arbetsgivaravgift 

Genomsnittlig 

kommunalskatt 

Medelinkomst 

netto 

Kvinnor 1 104 347 355 750 

Män 1 384 435 445 940 

 

Här har antagits att en person som är sjukskriven från sitt förvärvsarbete fortfarande genomför 

fullständigt hemarbete. Detta då det kan tänkas att den sjukskrivna personen i fråga kanske inte 

själv utför fullt så många sysslor som hen annars hade gjort, men att någon anhörig utför dennes 

sysslor istället utöver sina egna, vilket resulterar i att samma summa arbete utförs. Därför 

inkluderar produktionsbortfallet till följd av sjukskrivning endast bortfallet i förvärvsarbete. 

Någon data över antalet sjukskrivningar specifikt till följd av sexuella trakasserier och andra 

brott som i denna uppsats definierats som övriga sexualbrott har inte funnits, varför det inte har 

kostnadsberäknats. Dock kan tänkas att sjukskrivningar till följd av sexuella trakasserier och 

liknande förekommer, flertalet artiklar (Arbetsliv 2017, Dagens Nyheter 2017) nämner sexuella 

trakasserier som möjliga orsaker till sjukskrivning och Förvaltningsrätten beslutade 2014 att en 

kvinna som utsatts för sexuella trakasserier hade rätt till sjukpenning till följd (Dagens Juridik 

2014). Uteslutandet av detta leder potentiellt till att sjukskrivningar med tillhörande 

administrativa kostnader till följd av icke-våldsamma sexualbrott inte är fullständiga och kan 

tänkas ge en underskattning av kostnaderna för brottskategorin övriga sexualbrott. 

Produktionsbortfall till följd av frihetsberövande 

Då en person dömds till frihetsberövande på anstalt sker ett produktionsbortfall till följd av att 

personen under denna period inte kan utföra sitt förvärvs- eller hemarbete, vilket inkluderas 
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som en kostnad i COI applicerat på brott. En viss typ av arbete kan dock ske inne på anstalten 

men den produktionen är förhållandevis liten och har därför inte inkluderats i 

kostnadsberäkningarna. Den genomsnittliga strafftiden i fängelse för de olika brottstyperna 

beräknas för att uppskatta produktionsbortfallet som följer av att individer inte längre kan utföra 

sitt arbete. I Sverige sitter dömda generellt inte hela sin strafftid. Efter att två tredjedelar av 

straffet har avtjänats så blir den dömda så kallat villkorligt frigiven, om det inte finns synnerliga 

skäl. Villkorlig frigivning innebär att den dömda blir fri att återgå till samhället men då under 

övervakning under den kvarvarande tiden av straffet (Kriminalvården 2018). Enligt 

Kriminalvårdens statistik så går mellan 76 och 80 procent av fängelsestraffen till villkorlig 

frigivning (Kriminalvården  2016).  

Följden av detta i termer av kostnader blir att kostnaden för produktionsbortfall och 

kriminalvård endast uppgår till två tredjedelar av den strafftid som dömts, och att av resterande 

tid av straffet följer kostnader för övervakning. Kostnaderna för övervakning går under 

kostnaderna för frivård hos kriminalvården, och redovisas i kriminalvårdens årsredovisning för 

2016 uppgå till 284 kronor per dag (Kriminalvården 2017).  

En dömd person spenderar den sista tredjedelen av sitt straff villkorligt frigiven, under vilken 

tid det har antagits att personen återgår till sitt förvärvsarbete samt utför fullständigt hemarbete. 

Beräkningarna för produktionsbortfall baseras därför endast på de två tredjedelar som den 

dömde spenderar i fängelse med avräkning för att det endast är i snitt 78 procent av 

fängelsestraffen som utgår i villkorlig frigivning, samt gällande förvärvsarbete att det i 

genomsnitt är 69 procent av antalet dagar på ett år som är arbetsdagar, alltså 252 stycken. 

Beräkningarna för produktionsbortfall i hemarbete beräknas med samma metod som för 

sjukskrivning, där antalet dagars produktionsbortfall är det samma som det totala antalet dagars 

frihetsberövande som är till följd av respektive brottstyp.  

Generellt då produktionsbortfall beräknas kopplat till Cost of Illness analys så beräknas detta 

med en genomsnittlig lön som sedan fördelas på den tid som produktionsbortfallet sker. I det 

här fallet då vi pratar om kriminalitet och individer som utför kriminella handlingar kan det 

dock finnas ett visst intresse i att justera den genomsnittliga lön som används för att beräkna 

produktionsbortfall. Flertalet rapporter från svenska institutioner visar på att det dels är en 

överrepresentation av vissa åldersgrupper som utför specifika brottsliga handlingar, framför allt 

misshandel och personrån där unga män står för en majoritet av antalet dömda. Både kön och 

ålder har en stor påverkan på lönenivån. Dels uppstår problematiken då det finns skäl att tro att 

inte alla socioekonomiska grupper är likvärdigt representerade i statistiken. En indikator på 
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detta är till exempel Kriminalvårdens statistiska rapport från 2016 som beskriver 

sysselsättningen för frivårdsklienter. 60 procent av Sveriges frivårdsklienter år 2016 var 

arbetslösa eller i någon mån sjukskrivna, och endast 22 procent uppges ha ett arbete. Om 

individen hade ett arbete innan denne utförde kriminell handling och till följd blev dömd är 

omöjligt att säga från den statistik som förs, men detta pekar ändock på att det finns skäl att tro 

att sysselsättningsgraden hos individer som döms för brott är lägre än för den generella 

befolkningen i Sverige.  

På grund av ovanstående resonemang har viktade inkomster tagits fram för respektive brottstyp 

och kön baserat på medelinkomsten för respektive åldersgrupp. Vikterna har inte tagit hänsyn 

till övriga socioekonomiska skillnader så som utbildningsnivå och sysselsättningsgrad, då 

dokumentationen kring detta är svår att få tag på och hade gjort beräkningarna osäkra. Den 

statistik som finns att tillgå är inte heller anpassningsbar för syftet då den inte är uppdelad per 

brottstyp utan visar generella siffror för till exempel frivårdsklienter. Då värden specifikt för 

våld i nära relation ej särredovisats har samma värden som för misshandel använts. Nedan visas 

den viktade inkomsten för män respektive kvinnor för varje brottstyp, i kronor per arbetsdag. 

Tabell 2.10 Viktade inkomsten för män respektive kvinnor för varje brottstyp (kronor per 

arbetsdag) 

Brottstyp Viktad inkomst män Viktad inkomst kvinnor 

Misshandel 1 041 834 

Våld i nära relation 1 041 834 

Personrån 652 537 

Sexuellt våld 952 766 

Övriga sexualbrott 1 198 957 

 

Denna viktade inkomst multipliceras med antalet arbetsdagar som förövare sitter i fängelse till 

följd av varje brottstyp vilket ger produktionsbortfallet i förvärvsarbete till följd av 

frihetsberövande. 

Hemarbetet beräknas på samma sätt som beskrivet ovan och det antas att den dömde återgår till 

fullt hemarbete då denne genomgått två tredjedelar av sitt straff och ges villkorlig frigivning. 
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2.2. Kostnadsberäkningar 

2.2.1 Misshandel 

”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom 

eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i 

högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”  

(SFS 1993:207).  

Är brottet att ses som grovt döms grov misshandel i lägst ett år och högst sex år, och är 

misshandeln synnerligen grov döms till fängelse i lägst fyra år och högst tio år (SFS 2010:370). 

I detta kapitel inkluderas misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel samt 

barnmisshandel. Våld i nära relation är en underkategori till misshandel och har beräknats 

separat i ett senare delkapitel, varför de kostnaderna inte har inkluderats i kostnaderna under 

rubriken Misshandel. 

År 2016 uppgav 2,7  procent av befolkningen i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) att 

de utsatts för misshandel under året, och totalt sett skedde de flesta av dessa på en allmän plats 

där förövaren var helt okänd för offret. Både förövare och offer är i dessa fall oftast unga män, 

medan offren för misshandel inomhus är till stor del kvinnor och förövaren är bekant för offret 

(Brå 2018d), se 2.2.2 Våld i nära relationer. 

Följderna av misshandel är många och flera av dem svåra att beräkna. Nordberg & Ekenstam 

(2010) nämner konsekvenser av våld såsom koncentrationssvårigheter, tillitsbrist, förhöjd 

aggression, medicinberoende med flera. Dessa kostnader är svåra att beräkna dels för att de är 

svåra att värdesätta och dels för att det är svårt att veta i hur stor utsträckning dessa följder 

uppstår, då denna typ av statistik är bristfällig eller icke existerande. 

Det finns opinion som menar att även så kallad psykisk misshandel bör inkluderas i kategorin 

misshandel, men då en person inte kan bli dömd för psykisk misshandel då det inte definieras 

som en specifik brottstyp, kommer det inte heller i denna uppsats tas upp som en brottstyp. 

Däremot inkluderas grov frids- och kvinnofridskränkning, vilka kan ses som en form av psykisk 

misshandel, under våld i nära relationer. 

2.2.2 Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer följer en underkategori av våldsbrott i statistiken som redovisas hos Brå. 

Behovet av en sådan underkategori beror dels på att det finns skilda förutsättningar i frekvensen 

anmälningar av den specifika typen av våldsbrott, dels de ytterligare sociala konsekvenserna 
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som följer av brottet. I denna uppsats kommer våld i nära relationer definieras som våld som 

utövas av vad en person själv definieras ha en nära relation med (NTU 2018f). Detta kan tänkas 

vara en partner eller ex-partner så som make, sambo, pojk- eller flickvän, samt föräldrar, 

syskon, barn och mycket nära vänner.  

Under kategorin våld i nära relation kommer i denna uppsats även kvinnofridskränkning ingå, 

där definitionen är att en man utfört handlingar som varit kränkande av integriteten och 

allvarligt skadat en kvinna som ”han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott 

med tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden” (SFS 2013:367). 

Anmälningsbenägenheten för brott tenderar att minska då förövaren och brottsoffret har en nära 

relation. Nationell trygghetsundersökning redovisar för 2016 att trots att antalet brott som 

anmäls har ökat, så är det en betydande minoritet av antalet brott som faktiskt anmäls. Det 

föreligger även en skillnad mellan hur stor andel av brotten som män respektive kvinnor 

anmäler, där män anmäler en högre andel (31% mot kvinnor 26%). Detta kan förklaras med att 

det är kvinnor som i störst utsträckning utsätts för våldsbrott i nära relationer. Då det dels är 

kvinnor som utsätts för störst andel av brotten, och även de som tenderar att göra en anmälan 

mest sällan, så ser vi ett behov av att dels beakta våldsbrott i nära relationer som en separat 

beräkning för fallen av misshandel, och dels separera kvinnor och män i statistiken för 

beräkningarna.  

I folkmun betraktas våld i nära relation som något som uteslutande drabbar kvinnor och 

rapporter så som Socialstyrelsen (2006) beräknar endast kostnaderna för våld i nära relationer 

mot kvinnor. Vi ser dock detta som en brist eftersom en del av kostnaderna inte tas med i 

beräkningarna om situationerna där män är offer inte inkluderas, även om kvinnliga offer står 

för den största delen av kostnaden. 

Vidare får våld i nära relationer också ytterligare sociala konsekvenser än andra typer av 

misshandelsbrott, vilket visar sig dels i direkta kostnader men även i intangibla kostnader. De 

extra kostnaderna kommer av påverkan på familjen som konsekvens av misshandel i en nära 

relation. Direkta kostnader som uppstår är framför allt ytterligare rättsfall i form av 

vårdnadstvister. Då misshandeln sker i familjesammansättningar där barn inkluderas uppstår 

även intangibla kostnader som innefattar de psykologiska men som uppstår hos barn som utsätts 

för den typen av hemmamiljö. I många typer av brott kan det vara väsentligt att ta med de 

kostnader som kommer av att även den närmsta omgivningen kring brottsoffret tar en viss skada 

av brottet. Vidare diskussion kring den här typen av kostnader förs i diskussionen i Del 4. Där 
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den nära relationen inkluderar barn kan det dock finnas ännu större skäl att beakta de här typen 

av kostnader. Barn till brottslingar har visat sig lida en signifikant större risk att själva ägna sig 

åt brottsliga aktiviteter i framtiden (Besemer et al. 2017). Barn lider även rimligtvis större risk 

för övriga psykologiska men från den här typen av familjeförhållanden.  

Hur stora kostnaderna för påverkan på omgivningen, och framför allt barn, som kommer från 

våld i nära relationer tycks vara ett relativt outforskat område i Sverige. Barn är som känt 

känsliga för tidiga trauman, men i vilken utsträckning det går att koppla till brott är svårt om 

inte omöjligt att estimera utan kvalificerad forskning i ämnet. Den här uppsatsen kommer inte 

att ta upp den här typen av intangibla kostnader på grund av bristande forskning i ämnet, men 

vill trots det belysa den potentiella undervärdering som det kan leda till att utesluta.  

Kostnader specifika för våld i nära relation 

Till våld i nära relationer tillkommer ett antal övriga kostnader som trots att de inte är av fysisk 

karaktär i denna uppsats anses vara relevanta för kostnadsberäkningarna för denna brottstyp 

och i högsta grad bör inkluderas, men som visat sig omöjliga att beräkna. I fall av våld i nära 

relation kan så kallat ekonomiskt våld förekomma, vilket innebär att förövaren förtrycker offret 

genom att ifrågasätta dennes inköp, kräva tjänster i utbyte mot pengar och/eller undanhålla 

pengar. Det ekonomiska våldet kan även ta formen av att våldsutövaren får offret att skriva på 

banklån, sms-lån eller telefonabonnemang där våldsutövaren tar pengar och varor men inte 

betalar, vilket leder till att offret får långvariga konsekvenser i form av betalningsanmärkningar. 

Detta leder till att offret får svårt att skaffa bostad och egna lån om denne tar sig ur förhållandet 

och syftet med våldet tordes därför vara att offret ska känna osäkerhet, underlägsenhet samt oro 

och därför stannar kvar i förhållandet (Roks 2018). 

Då det inte finns uppgifter gällande det interna ekonomiska förhållandet i en relation eller hur 

stort antal lån eller abonnemang som tas under dessa förutsättningar är de materiella 

kostnaderna omöjliga att beräkna. Även kostnader för den minskade möjligheten att kunna 

skaffa bostad har i denna uppsats ansetts omöjliga att beräkna. Det ekonomiska våldet kan 

tänkas stå för en betydande del av våldet i nära relation, Akar et al. (2010) menar att 60 procent 

av de kvinnor i Turkiet som drabbats av våld under sin livstid utsatts för ekonomiskt våld.  

Det fysiska våldet i nära relationer drabbar inte endast offret själv utan kan även ske på objekt 

i offrets närhet. Offrets husdjur utsätts i vissa fall för skador, försummelse eller dödas av 

förövaren. Även materiellt våld är ett sätt att utöva makt över offret, vilket sker i form av 

förstörelse av offrets tillhörigheter, möbler och bostad. Detta leder dels till emotionell skada till 
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följd av att offret får kära ägodelar förstörda, samt ekonomisk skada då nya inköp för att ersätta 

de skadade tillhörigheterna kan behöva göras (Roks 2018). Konsekvenser av våld i nära relation 

kan även vara att offret får sociala problem i form av att denne isoleras av förövaren och 

förbjuds att träffa familj och vänner eller att offret förlorar sitt arbete till följd av upprepade 

sjukskrivningar till följd av våldet eller att förövaren förbjuder offret att arbeta (Socialstyrelsen 

2006a). Kostnaderna för barn som upplever våld i nära relationer beskrivs närmare i inledningen 

till delkapitlet och bör beräknas men har på grund av svårigheter inte inkluderats. 

Omfattningen av det materiella och sociala våldet i nära relationer är svåruppskattade och både 

de fysiska och se psykologiska kostnaderna är därför svåra att beräkna. Samtliga kostnader som 

definieras som övriga anses vara väsentliga för kostnadsberäkningarna till följd av våld i nära 

relation och det är en uppenbar brist att dessa inte är inkluderade. 

2.2.3 Personrån 

Personrån står idag för 72 procent av alla rån som begås i Sverige (Brå 2018c), och 1,4  procent 

av befolkningen uppger att de utsatts för personrån under 2016 (Brå 2017c). Män i åldrarna 20–

24 år är de mest utsatta och även de som i högst utsträckning begår brotten, vilka vanligen sker 

utomhus på allmänna platser samt under kvälls- och nattetid (Brå 2016). I den största 

majoriteten av fallen förekommer fysiskt våld utan tillhygge, men vapen förekommer vid 

omkring en tredjedel av personrånen, där kniv är vanligast och skjutvapen förekommer i 4 

procent av fallen (Brå 2016).  

Personrån är ett samhällsproblem inte endast på grund av kostnaderna direkt kopplade till varje 

enskilt brott utan även för att rånen till störst del begås av unga personer och att dessa brott ofta 

är en inkörsport till en kriminell livsstil som senare leder till fler och grövre brott. De dömda 

gärningsmän som begått personrån har även visat sig ha en hög risk för återfall efter avtjänat 

straff, hela 70 procent återfaller (Brå 2016). Orsakerna till att ungdomar begår dessa rån är 

självfallet varierande, men Brå (2016) ser ett visst samband i att gärningsmännen i högre 

utsträckning än andra unga har en dålig relation till sina föräldrar, inte trivs i skolan, är ute 

mycket kvällstid samt umgås med andra personer som har eller begår brott. 

Kostnader specifika för personrån 

En kostnad som vanligen uppkommer i samband med personrån är offrets förlust av stöldgodset 

förövaren får med sig. Vanligtvis blir offret av med sin plånbok och/eller sin mobiltelefon, 

vanligt är också smycken, klockor och väskor (Brå 2016). Nilsson (2012) beräknar att värdet 
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av stöldgods vid personrån i genomsnitt uppgår till 5000 kronor, vilket multiplicerat med antal 

anmälda personrån ger en total kostnad för förlorad egendom på 30 940 000 kronor. 

En annan kostnad som kan uppstå vid personrån är skada på kläder eller annan tillhörighet 

(Nilsson 2012). Dessa kostnader uppskattas dock inte uppgå till några större summor och har 

därför valts att bortses ifrån vid denna kostnadsberäkning.  

2.2.4 Sexuellt våld 

Definitionerna för begreppet sexuellt våld skiljer sig åt mellan olika aktörer, men i denna 

uppsats inkluderar begreppet våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång, våldtäkt mot barn, 

sexuellt övergrepp mot barn samt sexuellt utnyttjande av barn. Våldtäkt är det av dessa brott 

som har störst påföljder, där fängelsetiden varierar mellan två och sex år för våldtäkt och fyra 

till tio år för grov våldtäkt (SFS 2013:365). År 2017 anmäldes 7 369 våldtäkter i Sverige, varav 

42 procent av offren var personer under 18 år och 55 procent var kvinnor över 18 år (Brå 2017b). 

Majoriteten av våldtäktsbrotten sker inomhus och av en person som offret är bekant med. De 

så kallade överfallsvåldtäkterna står endast för tolv procent av det totala antalet polisanmälda 

våldtäkter (NCK 2010). 

Då den stora majoriteten våldtäkter mot personer över 18 år sker med kvinnor som offer och 

män som förövare, finns en problematik gällande de manliga våldtäktsoffren samt kvinnor i 

lesbiska förhållanden. Dessa förbises ofta på grund av de stereotypa samhällsuppfattningarna 

om våldtäktsutövare respektive offer. De har ofta svårare be om hjälp på grund av dessa 

uppfattningar samt att få hjälp då de har en tendens att inte tas på samma allvar (NCK 2010). 

Sexuellt våld leder till flertalet olika typer av kostnader för samhället, både direkta och 

indirekta. De direkta kostnaderna samt ett antal indirekta kostnader har gjorts försök till att 

beräkna nedan, men det råder generellt en problematik kring beräkningen av ett stort antal 

indirekta kostnader, inte minst de långsiktiga effekterna. Individer som varit offer eller bevittnat 

sexuellt våld i tidig ålder löper markant större risk att hoppa av skolan, fastna i kriminalitet samt 

utveckla missbruk eller psykiska problem (de Vylder 2010). Studier av Ehrensaft et al. (2003) 

visar att individer som blivit vittnen till våld som barn är även i större utsträckning våldsamma 

mot sin familj i vuxen ålder än personer som inte haft det, samt att pojkar som utsatts för 

sexuella övergrepp som barn begår sexualbrott oftare än andra, vilket leder till vidare 

samhällskostnader till följd av våldet som individerna utsattes för som barn. 
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2.2.5 Övriga sexualbrott 

De sexualbrott som inte hör till kategorin sexuellt våld är de brott som i uppsatsen inte antas 

leda till fysiska skador och som ingår i Brottsbalk 6 kap. om sexualbrott, vilka är följande.  

• Utnyttjande av barn för sexuell posering inklusive grovt 

• Köp av sexuell handling av barn 

• Sexuellt ofredande 

• Kontakt med barn i sexuellt syfte 

• Köp av sexuell tjänst 

• Koppleri 

Då dessa brott inte antas leda till fysiska skador ingår inga sjukvårdskostnader i 

kostnadsberäkningarna. Dessa brott har en lägre straffskala än de som klassats som sexuellt 

våld, då dessa brott leder till straff mellan böter och två års fängelse, och från två till sex år för 

grova brott (SFS 1991:1138 6 kap.)  

2.3 Sammanfattning av materiella kostnader 

Nedan följer en tabell som sammanfattar beräkningarna för materiella kostnader kopplade till 

varje enskild brottstyp. 
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Tabell 2.11 Summerade materiella kostnader för samtliga brottstyper 

 
Misshandel Våld i nära relation Personrån Sexuellt våld Övriga sexualbrott 

Sluten vård* 129 100 854 21 436 342 11 104 412 15 642 736 - 

Öppen vård* 54 060 392 8 992 140 4 643 367 6 569 921 - 

Primärvård* 46 389 723 7 717 944 3 983 169 5 635 430 - 

Polis* 843 541 223 208 654 378 43 666 017 106 633 316 141 200 158 

Åklagare* 263 027 310 69 627 340 3 650 004 55 723 106 83 590 655 

Domstol* 567 856 673 188 963 596 29 437 672 97 894 442 146 810 145 

Kriminalvård* 2 280 871 996 313 202 266 420 645 888 498 786 704 161 576 220 

Försäkringskassan* 11 464 596 22 479 600 5 397 148 700 955 - 

Kvinno- och tjejjourer* - 37 454 196 - 27 122 004 - 

Brottsoffermyndigheten* 8 972 964 2 050 963 2 891 117 1 047 103 - 

Brottsofferjouren 2 420 096 1 039 063 1 275 812 434 039 2 064 974 

Brottsspecifika kostnader 
     

Nationellt centrum för kvinnofrid* - 6 500 000 - - - 

Socialtjänst* - 1 060 800 000 - - - 

Stöldgods - - 30 940 000 - - 

Produktionsbortfall 
     

Till följd av dödsfall 128 015 738 256 983 047 138 782 792 4 840 915 506** - 

Till följd av sjukfrånvaro 455 619 564 169 167 637 297 633 860 36 897 615 - 

Till följd av frihetsberövande 667 138 489 86 761 025 297 633 860 165 153 776 90 698 110 

Summa materiella kostnader 5 458 479 617 2 461 829 537 1 291 685 117 5 859 156 653 625 940 263 
      

Genomsnittlig kostnad per brott  
exkl. intangibla kostnader 

37 553 89 424 16 787 137 040 5 980 

* Kostnaderna är justerade för METB 
**Kostnaden blir mycket hög på grund av det stora antalet dödsfall av självmord som antas följa av sexuellt våld 
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 Del 3                  - Intangibla kostnader 

I den här delen kommer vi vidare att redovisa beräkningar för kostnader för de fem 

brottstyperna, men kommer här att fokusera på de intangibla kostnaderna. Den uteslutande mest 

komplicerade kostnaden att beräkna gällande brott är de intangibla kostnader som föreligger ett 

brottsoffer till följd av utsatthet. Det är betydligt mer konkret att bedöma hur stor kostnad som 

ligger i att behandla en skada på sjukhus med läkare och utrustning, än hur värdering av själva 

påfrestningen på individen ska beräknas. 

Tidigare studier i kostnadsberäkningar av brott erkänner samma problematik (bland andra 

Socialstyrelsen 2006; Bakke, 2011; Cohen 2005). En del studier tar beslutet att helt utesluta 

intangibla kostnader då validiteten och tillförlitligheten bedöms vara så låg att det skadar den 

slutliga bedömningen av den totala kostnaden. I den här uppsatsen har vi valt att ta hänsyn till 

intangibla kostnader då det per definition är en externalitet som kommer av brott och som inte 

hade förelegat utan att brottet hade begåtts. Detta stämmer också överens med metodologin 

bakom en COI analys, där syftet är att mäta kostnaden som uppstår från sjukdom och skada. 

Kostnaden i den här typen av analys innebär en bredare definition än vad som annars erbjuds, 

där en kostnad inte endast är en utbetalning utan även annan typ av förlust. Kostnaden som 

ligger i att en individ i de flesta fallen mest troligt hade föredragit att aldrig ha blivit utsatt för 

ett brott anser vi inte är försumbart.  

Det finns ett flertal aktörer, organisationer och myndigheter i Sverige som arbetar med att ta 

fram ersättning för individer som utsatts för olika typer av brott, det kan till exempel handla om 

försäkringsbolag, fackförbund eller myndighet så som Brottsoffermyndigheten. En del 

ersättningar gäller endast den som är medlem eller direkt kopplad till en aktör, medan andra är 

allmänna att nyttja för den som är svensk medborgare. Varje enskild aktör har, beroende på 

vilket intresse denne har, ett eget mått för att bedöma hur en individ som utsatts för någon form 

av personbrott ska kompenseras. I det här stadiet är det viktigt att poängtera att kompensation i 

form av försäkringsutbetalningar inte utgör en kostnad i sig utan snarare till stor del handlar om 

transfereringar. Den data som nyttjas från försäkringsbolag och andra aktörer som kompenserar 

brottsoffret används i denna uppsats endast som grund för att ta fram en värdering av skadan, 

inte för att mäta kompensationen som sker. Metoden att nyttja olika aktörers ersättningsnivå för 

utsatthet av brott är en version av Jury Awards, vilken är en metod som är vanlig att använda i 

den här typen av analys. I ursprungsmetoden utgår man dock uteslutande från rättssystemets 

bedömning av ersättningsnivån, mer om detta i delkapitel 3.2.  
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En annan metod som vi använder oss av är QALY, vilket är en självskattningsmetod som också 

är vanlig att använda i beräkning av kostnader för brott. QALY beskrivs också vidare nedan. 

Del 3 är disponerat så att det först följer beskrivning, diskussion och tidigare forskning kring 

jury awards och QALY som metoder för att beräkna intangibla kostnader, kompletterade med 

övriga intangibla kostnader som inte kommer att beräknas, vilka kommer vidare diskuteras i 

del 4. Därefter följer beräkningarna för intangibla kostnader för respektive brottstyp, och 

slutligen följer en total summering av samtliga beräknade kostnader, det vill säga materiella 

samt intangibla. 

3.1 Quality of A Life Year (QALY)  

För att beräkna värdet av intangibla kostnader är det möjligt att använda sig av Quality Adjusted 

Life Year (QALY). Denna metod används ofta i COI analyser eller andra analyser inom 

hälsoekonomi, samt vid beräkningar av kostnader för brott.  

Den här metoden har två delmoment. I det första tas ett värde fram som visar hur stor påverkan 

en skada eller sjukdom har på livskvaliteten. Individer ombeds att värdera hur mycket de lider 

eller hur mycket påverkan det aktuella tillståndet har på allmäntillståndet jämfört mot tidigare. 

Detta formuleras sedan till ett värde på en skala från 0 till 1, där 0 är ingen påverkan på 

livskvalitet, det vill säga full hälsa, och 1 är maximal skada/lidande. En metod för att ta fram 

dessa värden är EQ-5D, vilket är ett standardiserat mått för att mäta hälsotillstånd, och 

genomförs genom enkäter där den skadade/lidande får gradera sin smärta på en 5-stegs skala 

(EQ-5D 2018). I den andra delen sätts de framräknade värdena för förlorad livskvalitet mot ett 

monetärt värde av ett levnadsår, vilka multipliceras för att få fram den monetära förlusten till 

följd av händelsen för undersökning. En omfattande brittisk studie av Home Office (Dubourg 

et. al. 2005) beräknar en snittkostnad på 30 000 pund per QALY, vilket motsvarar cirka 350 000 

kronor. Andra värderingar av mänskligt liv kommer ofta från trafikverken. Detta skapar en viss 

tveksamhet i värderingen då den inte är direkt kopplad till kriminalitet eller brottssituation. Det 

är möjligt att en individ sätter olika värden på att undvika risken för ett brutet näsben från en 

bilolycka, än från ett överfall eller annat brott (Brå 2017a). 

Värdet av intangibla kostnader som beräknas med QALY är starkt beroende av vilket värde 

som används för att mäta ett levnadsår. Detta kan värderas på flera olika sätt och är i sig inte 

standardiserat, vilket gör att det kan finnas stora skillnader i den slutliga kostnaden, även om 

skalan som kostnaderna baseras på är densamma (Brå 2017a). De värden som beräknar 

kvalitetsförändringen är också avgörande för hur utfallet av kostnaderna kommer att se ut, vilka 
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i sin tur är beroende av vilka underliggande antaganden som görs om svaren som 

respondenterna lämnar. En annan svårighet i värderingen av hälsotillstånd är att det är svårt att 

veta om den brottsutsatta var i full hälsa innan undersökningen, och därför om förlorad 

livskvalitet endast beror på brottet, eller om det finns andra bakomliggande orsaker (Brå 2017a).  

I den här uppsatsen används ett värde för QALY som rekommenderas av Ryen och Svensson 

(2015) vilket uppgår till 242 483 kronor i 2016 års penningvärde. Författarna till den 

bakomliggande rapporten till måttet som används har genom en litteraturanalys granskat 24 

studier, där 383 unika värderingar av QALY baserat på WTP (Willingness to Pay) har 

identifierats. Det slutliga värdet som används i den här uppsatsen är den skalade medianen, då 

medelvärdet påverkas mycket av utstickare med höga värden. Måtten för förändringar i 

hälsotillstånd kommer från en brittisk studie som har gjort en omfattande utvärdering av 

förändringar i hälsotillstånd för olika sjukdomar och skador som är följder av brott (Dubourg 

et. al. 2005). Tabell 3.1 visar värderingen av förändring i hälsotillstånd samt sannolikhet att 

skadan inträffar för varje brottstyp. Här har inte värden för våld i nära relation eller sexualbrott 

uppdelat på sexuellt våld och övriga sexualbrott redovisats, varför endast kostnader för 

misshandel, personrån och sexualbrott som helhet beräknats. 

Liksom övergripande i uppsatsen är inte heller det här måttet helt uttömmande. Det kan finnas 

många fler känslomässiga och fysiska konsekvenser av vardera brottstyp som bör värderas i en 

mätning av QALY. I alla analyser krävs avgränsningar och begränsningarna i den här 

mätningen har dragits vid den bedömning som Dubourg et al. (2005) har gjort, och värderingen 

anses därför uttömmande nog.  
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Källa: Health states by prevalence and QALY loss for violent crime types (Dubourg et al. 2005, 

s.34)  

Denna data multipliceras med värdet per QALY, det vill säga 242 483 kronor. 

När vi använder oss av en värdering av QALY som inte kommer från Sverige, så finns det en 

risk att det föreligger en viss skillnad mellan värden och den faktiska situationen i Sverige. Vi 

kan inte med säkerhet fastslå att de olika brottstyperna lider samma risk för konsekvenserna, 

Tabell 3.1 QALY värden och sannolikhet för förekomst av tillstånd vid respektive brott 

Fysiska hälsotillstånd 

QALY-förlust 
motsvarande 
år vid full 
hälsa   Misshandel Sexualbrott Personrån 

Brutna ben 0,0228   0,080 0,022 0,020 

Bruten näsa 0,0066   0,036   0,010 

Lättare blåmärken 0,0014   0,275 0,114 0,180 

Allvarliga blåmärken 0,0057   0,526 0,066 0,210 

Rivsår 0,0002   0,291   0,070 

Skärsår 0,0026   0,543   0,130 

Skadade eller tappade tänder 0,0021   0,025     

Spruckna tänder 0,0011   0,028   0,010 

Hjärnskakning 0,0060   0,116   0,050 

Annan skada 0,0019   0,073 0,020 0,030 

HIV diagnos utan symptom 2,5260     0,000   

Gonorré 0,0002     0,020   

Klamydia 0,0002     0,010   

Trikomonaskolpit 0,0002     0,060   

Bakteriell vaginos 0,0002     0,095   

Abort 0,0122     0,013   

Missfall 0,0122     0,003   

Psykologiska hälsotillstånd           

Akut stressreaktion 0,0100   0,550 1,000 0,550 

Lättare PTSD 0,3670   0,020 0,250 0,020 

Allvarlig PTSD 1,4398   0,009 0,107 0,009 

Drogmissbruk 1,1559     0,012   

Alkoholmissbruk 0,8256     0,009   

Depression 0,3439     0,100   

Självmord 17,6411     0,001   

Fetma/Ätstörning 0,6422     0,025   

Ångest 0,4841     0,025   

Sexuell dysfunktion 0,0324     0,390   
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som antas i den brittiska rapporten. Det har här inte heller gjorts någon kontroll för hur stora 

skillnaderna är mellan Sveriges trafikverks värderingar och de brittiska från vilka QALY utgår. 

Skillnaderna kan försämra validiteten.  

3.2 Jury Awards 

Jury awards är en andra metod för att mäta värdet av intangibla kostnader. Här används 

rättssystemets bedömningar av värdet av utsatthet för brott. Värderingen av ett brott uppgår då 

till de ersättningar som domstol dömer ut. Ett resonemang bakom detta är att det är en värdering 

av hur stor skada ett brott orsakar som grundas direkt i myndigheter som också är ansvariga för 

att värdera hur samma brott ska definieras och dömas.  

I den här uppsatsen används metoden för att sätta ett värde på kränkning, smärta, lidande och 

sjukdom. De ersättningar som har använts kommer från Brottsoffermyndighetens 

ersättningsnivåer för de olika brottstyperna. Ersättningarna som döms ut baseras på schabloner 

som anpassas för varje enskild nivå av grovhet i ett specifikt mål. Många brott har en stor 

variation i ersättning, och medelvärdet av ersättningen har tagits fram för vardera brottstyp. En 

jämförelse har också gjorts mellan de ersättningar som döms ut vid brottmål, och de ersättningar 

som ett större svenskt försäkringsbolag vi haft kontakt med betalar ut till följd av kränkningen 

som ett brott innebär (Svensk Försäkring 2014). Ersättningsnivån har visat sig vara snarlik 

mellan statlig utbetalning och den som försäkringsbolag gör. Både Brottsoffermyndigheten och 

det försäkringsbolag vi haft kontakt med är enheter som har nära kontakt med brottsoffer. De 

ersättningar som de bedömer är skäliga för att bemöta och kompensera för brott bör därför också 

representera ett starkt mått på vad som skulle kunna beskriva hur det svenska samhället vill 

värdera detta. Även om schablonersättningarna inte arbetats fram i någon större samråd med 

brottsoffer eller individer i utsatt situation så finns det en viss marknad, i alla fall kopplat till 

försäkringsbolagen, som bör regleras till en viss grad av hur individen själv vill bli ersatt.  

Flera studier ifrån USA har använt sig av jury awards för värderingen av intangibla kostnader. 

Cohen (2005), Dominguez & Raphael (2015) och andra författare till studier av kostnader för 

brott riktar dock kritik mot metoden på grund av den höga värderingen av kostnader som 

kommer av användandet av metoden. Brå (2017a) förklarar den väldigt höga värderingen med 

att USA har exceptionellt höga ersättningsnivåer för brott. Cohen menar vidare att skälet till att 

det inte är ett lämpligt mått är för att ersättningsnivån syftar till att straffa förövaren, inte att 

kompensera offret. Det sistnämnda resonemanget vill vi svara på med jämförelsen som gjorts 

med ersättningsnivån från försäkringsbolagen. Jämförelsen tyder på att ersättning som syftar 
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till att direkt kompensera  brottsoffret (försäkringsutbetalning) är snarlik den som ska ”straffa” 

förövaren (skadestånd). Med det sagt vill vi vidare förtydliga att det ändå finns nackdelar med 

jury awards med tanke på de mycket skiftande beloppen som utbetalas för samtliga brottstyper, 

vilket gör att variationen blir hög och likaså osäkerheten i värderingen. 

Jury awards-beräkningarna har baserats på Brottsoffermyndighetens schablonersättningar för 

kränkning samt sveda och värk till personer som utsatts för olika typer av brott. Dessa värden 

är framtagna genom samspel mellan myndighetens avgöranden och domstolars dömande 

verksamhet, med högsta domstolens avgöranden av högsta betydelse. Ersättningarna betalas ut 

som kompensation för skador på den drabbades personliga integritet och ett visst antal 

omständigheter skall tas i beaktning vid bestämmelse av ersättning, några av vilka återfinns i 5 

kap. 6 § Skadeståndslagen (Brottsoffermyndigheten 2017). 

Ersättningarna skiljer sig markant åt beroende på om det begångna brottet varit grovt eller inte 

samt om brottet skett vid upprepade eller enstaka tillfällen. Brottsoffermyndigheten betalar även 

i vissa fall ut ersättning för sveda och värk, vilka baseras på Trafikskadenämndens hjälptabeller 

(Brottsoffermyndigheten 2017). Dessa uppgår till 2 400 kronor i månaden under 

sjukdomsperioden. Då en person som söker psykiatrisk vård vid vårdcentral kan få hjälp med 

upp till tio sessioner med psykolog eller psykoterapeut har antagits att ett besök i veckan i tio 

veckor görs. Utbetalningen sker då för tre månader, alltså 7 200 kronor totalt. För brott som rör 

våldtäkt betalas ett standardbelopp om 15 000 kronor ut för sveda och värk. Detta då det antas 

att det tillkommer ett visst lidande efter utsattheten utan att förutredning har behövts göras.  

Tabell 3.2 Schablonersättningar från Brottsoffermyndigheten per brottstyp 

Brottstyp 

Genomsnittlig schablon-  

ersättning kränkning6 

Genomsnittlig schablon-  

ersättning sveda/värk7 

Misshandel 46 700 kr 7 200 kr 

Sexualbrott 55 000 kr 7 200 kr 

Våldtäkt 55 000 kr 15 000 kr 

Personrån 28 500 kr 7 200 kr 

Dessa värden har sedan multiplicerats med, som tidigare nämnt, den lägre gränsen i 

konfidensintervallet för rapporterade brott från NTU (2017). 

                                                 
6 Brottsoffermyndigheten (2017). Brottsoffermyndighetens Referatsamling 2017. ISBN: 978-91-979206-9-8 
7 Jurist Brottsoffermyndigheten, telefonsamtal 2018-05-24 
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3.3 Willingness to pay  

En tredje metod för att värdera intangibla kostnader som inte använts i denna uppsats är 

willingness to pay (WTP). Metoden är baserad på människors betalningsvilja som värdering av 

brott. Den summa människor är villiga att betala för att minska sannolikheten för att utsättas 

för brott antas vara värdet för de immateriella skadorna brottet skulle ge om det skedde. Detta 

kan göras genom två metoder, stated preferences och revealed preferences, kort beskrivna i 

tidigare kapitel. Stated preferences utgår ifrån betalningsviljan människor påstår sig ha för att 

minska sannolikheten för brott, vilket ofta samlas in via enkätfrågor. Denna metod används allt 

mer i beräkningar för kostnader av brott (Cohen 2000), men är inte utan brister. Respondenterna 

till enkäten besitter generellt inte de bakgrundskunskaper gällande sannolikheterna att utsättas 

för brott i nuläget som kan tänkas krävas för att göra kompetenta värderingar av sin 

betalningsvilja för att minska den sannolikheten (Atkinson et al. 2005). Vid enkäter som syftar 

till att undersöka betalningsviljan för att minska risken för att anhöriga utsätts för brott finns en 

problematik gällande dels att betalningsviljan övervärderas på grund av dåligt samvete, samt 

att det kan finnas en viss effekt av tankegången att en minskad risk för att en anhörig utsätts för 

brott även leder till en minskad risk att respondenten själv utsätts för brott, vilket kan leda till 

en högre betalningsvilja. 

Revealed preferences utgår istället från faktiska val och handlingar personer utför som grund 

för betalningsviljan och därmed värdering av immateriella kostnader för brott. Ett sätt att göra 

detta på beskrivs av Cohen (2000), där skillnaden i försäljningspriser mellan bostäder i områden 

med låg kriminalitet och bostäder i områden med hög kriminalitet visar hur mycket folk är 

villiga att betala för att minska risken för brott. Denna metod är inte heller problemfri, då den 

förutsätter att de jämförda bostäderna i de olika områdena i princip är identiska i övriga aspekter 

för att betalningsviljan för minskad risk för brott skall kunna identifieras. 

 

WTP har inte använts som metod för att beräkna intangibla kostnader i den här uppsatsen. Det 

beror framför allt på att det inte funnits möjlighet att ta fram enkäter eller göra någon omfattande 

marknadsstudie. Den här typen av analys är ett omfattande arbete att ta fram, men 

betalningsviljan hos individen är ett etablerat sätt att mäta kostnader som inte har en marknad, 

varför det inte utesluts att det kan vara en lika bra om inte bättre metod för att mäta intangibla 

kostnader för brott än jury awards eller QALY.  
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3.4 Kostnadsuppställning 

De intangibla kostnaderna enligt jury awards-metoden baseras som ovan nämnt på 

Brottsoffermyndighetens schablonersättningar multiplicerat med antalet brottshändelser 

redovisade i NTU för 2016. De fall av misshandel som är att se som våld i nära relation har inte 

inkluderats i kostnaderna för misshandel utan tas upp som kostnader under brottskategorin våld 

i nära relationer. De intangibla kostnaderna har inte särredovisats för sexuellt våld respektive 

övriga sexualbrott, varför följande beräkningar gäller sexualbrott totalt. Då 

Brottsoffermyndighetens ersättningar för sveda och värk till följd av våldtäkt är högre än de 

antagna ersättningarna för övriga sexualbrott har dessa särredovisats. I NTU 2017 antas 41 

procent av sexualbrotten vara händelser av grova sexualbrott, av vilka samtliga här antas vara 

våldtäkt för enkelhet i beräkningarnas skull. 

 

Tabell 3.3 Värdering av intangibla kostnader per brottstyp enligt Jury awards metoden 

Brottstyp Genomsnittlig 

schablonersättning 

kränkning8 

Genomsnittlig 

schablonersättning 

sveda/värk9 

Antal fall Total kostnad 

Misshandel 46 700 kr 7 200 kr 145 144 7 820 261 600 kr 

Våld i nära 

relation 

46 700 kr 7 200 kr 27 530 1 483 867 000 kr 

Personrån 28 500 kr 7 200 kr 76 947 2 747 007 900 kr 

Sexualbrott 55 000 kr 7 200 kr 147 431 9 170 208 200 kr 

varav våldtäkt 55 000 kr 15 000 kr 60 447 4 231 290 000 kr 

 

 

Nedan följer QALY-värderingen av de genomsnittliga intangibla kostnaderna för vardera 

hälsotillstånd till följd av respektive brottstyp. De genomsnittliga kostnaderna multipliceras 

sedan med antalet utsatta enligt NTU (2017) och ger en total kostnad för respektive brottstyp. 

 

 

 

                                                 
8 Brottsoffermyndigheten (2017). Brottsoffermyndighetens Referatsamling 2017. ISBN: 978-91-979206-9-8 
9 Jurist Brottsoffermyndigheten, telefonsamtal 2018-05-24 
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Tabell 3.4 Värdering av intangibla kostnader per brottstyp enligt QALY metoden 

(kr) 
Fysiska hälsotillstånd 

Misshandel Våld i nära 
relation 

Personrån Sexualbrott 

Brutna ben 443 443 111 122 

Bruten näsa 57 57 16 0 

Lättare blåmärken 93 93 61 39 

Allvarliga blåmärken 728 728 290 91 

Rivsår 14 14 3 0 

Skärsår 342 342 82 0 

Skadade eller tappade 
tänder 

13 13 0 0 

Spruckna tänder 7 7 3 0 

Hjärnskakning 168 168 73 0 

Annan skada 33 33 14 9 

HIV diagnos utan 
symptom 

0 0 0 0 

Gonorré 0 0 0 1 

Klamydia 0 0 0 0 

Trikomonaskolpit 0 0 0 3 

Bakteriell vaginos 0 0 0 5 

Abort 0 0 0 37 

Missfall 0 0 0 9 

Psykologiska 
hälsotillstånd 

    

Akut stressreaktion 1 334 1 334 1 334 2 425 

Lättare PTSD 1 807 1 807 1 780 22 248 

Allvarlig PTSD 3 037 3 037 3 142 37 357 

Drogmissbruk 0 0 0 3 223 

Alkoholmissbruk 0 0 0 1 802 

Depression 0 0 0 8 339 

Självmord 0 0 0 2 139 

Fetma/Ätstörning 0 0 0 3 893 

Ångest 0 0 0 2 935 

Sexuell dysfunktion 0 0 0 3 064 

Genomsnittlig kostnad 
per skada per offer 

8 077 kr 8 077 kr 6 908 kr 87 739 kr 

     

Total kostnad per 
brottstyp 

1 172 374 155 kr 222 370 080 kr 528 242 904 kr 13 418 245 300 kr 
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3.5 Sammanfattning av resultat 

Tabell 3.5 nedan visar det sammantagna resultatet av alla beräknade kostnader för respektive 

brottstyp, samt en genomsnittlig kostnad per brott.  

Brottstyperna är snarlika i sin definition, där de alla (med undantag för övriga sexualbrott) är 

en typ av brott mot person där våld är inblandat. Trots att brotten är snarlika så skiljer sig 

kostnaderna åt mellan brottstyperna. Personrån är den minst kostsamma brottstypen både sett 

till total kostnad 2016 och genomsnittlig kostnad per brott, exklusive samt inklusive intangibla 

kostnader. De kostnader som påverkar detta är främst kostnaderna för rättsväsendet samt polis. 

Det skulle vidare kunna bero på att det är kortare handläggningstider och lättare att fastslå om 

huruvida det föreligger brott. De låga totala kostnaderna kan inte förklaras av frekvensen, det 

vill säga antal brott, då de inte står för den lägsta frekvensen.  

Den kostnad som sticker ut mest ur resultatet är den höga kostnaden för sexuellt våld. Dessa 

orsakas främst av det stora antalet dödsfall (till följd av självmord) som antas föreligga till följd 

av brottet, då utsatthet för sexualbrott kan vara en orsak till självmord (Lindberg et al. 2006). 

Det föreligger dock stora svårigheter i att fastslå hur stor andel av dessa dödsfall som är en 

direkt konsekvens av sexuellt våld. Det finns en rad andra faktorer som kan påverka den 

psykiska hälsan i detta avseende, och det är därför av högsta vikt att betrakta dessa kostnader 

med försiktighet. Kostnaderna blir också betydligt högre än resterande brottstyper i 

undersökningen gällande intangibla kostnader.  

Tittar vi på de intangibla kostnaderna så följer de samma mönster som de direkta kostnaderna, 

där personrån är lägst och sexuellt våld högst. Kostnader beräknad med jury awards är avsevärt 

högre än med QALY vilket också uppmärksammats i tidigare studier, till exempel av Cohen 

(2005). 

De genomsnittliga kostnaderna för exempelvis en våldtäkt uppgår till maximalt 450 880 kronor. 

Då vi talar om genomsnittliga kostnader av det genomsnittliga brottet så skulle detta kunna 

benämnas som kostnaden för en ”statistisk våldtäkt”, det vill säga det är inte kopplat till ett 

direkt fall eller en individ, utan det är kostnaden för att en genomsnittlig våldtäkt sker i avseende 

på grovhet och påföljder. Detta innebär i teorin att varje gång en individ utsätter en annan för 

en våldtäkt blir samhället berövat på denna summa.  
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                Tabell 3.5 Resultat summa materiella och intangibla kostnader för samtliga brottstyper, i kronor. 

 

 Misshandel Våld i nära relation Personrån Sexuellt våld Övriga sexualbrott 

Summa materiella kostnader 5 458 479 617 2 461 829 537 1 291 685 117 5 859 156 653 625 940 263 
      

Genomsnittlig kostnad per brott  
exkl. intangibla kostnader 

37 553 89 424 16 787 137 040 5 980 

      

Intangibla kostnader 
     

Jury awards 7 820 261 600 1 483 867 000 2 747 007 900 13 401 498 200 - 

QALY 1 172 374 155 222 370 080 528 242 904 13 418 245 300 - 

      

Genomsnittlig kostnad Jury awards 53 801 53 900 35 700 313 449  

Genomsnittlig kostnad QALY 8 066 8 077 6 865 313 840  

Summering inkl. Jury awards 13 278 741 217 3 945 696 537 4 038 693 017 19 260 654 853 - 

Summering inkl. QALY 6 630 853 772 2 685 172 995 1 819 928 020 19 277 401 954 - 

Genomsnittliga kostnader per brott 
inklusive Jury Awards 

91 355 143 359 52 487 450 489 - 

     
- 

Genomsnittliga kostnader per brott 
inklusive Jury QALY 

45 619 97 536 23 652 450 881 - 
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Del 4                - Diskussion och slutsats 

4.1 Vem räknas? 

Det har vid det här laget upprepats flera gånger att det finns delade meningar kring vikten av 

att skatta olika typer av lidande som kommer av brott. Ser vi till tidigare studier av kostnader 

för brott anser majoriteten att kostnaderna brottsoffrens lidande bör vara med, men att måttet är 

så osäkert att det skadar validiteten. Lidandet för brottsoffren är högst relevant, men 

svårvärderat.  

En annan fråga uppstår när det är förövaren som ska diskuteras. Rimligtvis upplever individen 

som utfört brottet en viss typ av lidande till följd av den dom som utfärdas. Ett fängelsestraff 

ska trots allt ha en viss effekt att avskräcka från att återfalla i brott, och att vara frihetsberövad 

kan tänkas medföra en del obehag. Då åter till frågan om förövarnas lidande – ska detta tas upp 

som en intangibel kostnad? Definitionen av vilka kostnader som ska tas upp för brott är tydlig, 

där alla kostnader som inte hade funnits om brottet inte förekommit ska beräknas. Om brottet 

inte hade begåtts så hade individen inte delgivits ett straff och därför inte heller upplevt lidandet 

kopplat till brottet. 

Cohen (2005) har en tydlig ställning i frågan, där han menar att det är självklart att inte ta upp 

förövaren i kostnadsberäkningar. Han menar att förövaren har orsakat det och därför inte ska 

tas hänsyn till i fråga av lidande. Motsatsen står Tonry (2015) för, som menar att förövarna 

precis som offren bär stora kostnader för till exempel förlorade eller försämrade 

arbetsmöjligheter och kortare förväntad livslängd. Han menar vidare på att Cohens hårda 

argument kring att förövarna har sig själva att skylla hade varit direkt olämpligt att använda i 

andra hälsoekonomiska sammanhang som till exempel tobaksrökning. 

Den här uppsatsen har inte sett över möjligheterna att beräkna kostnaderna för förövare, och 

har därför inte heller tagit ställning i diskussionen. De etiska aspekterna i sammanhanget gör 

också att det är svårt att ta ställning till vilken sida som är rätt i en COI analys, och i dagsläget 

ser vi det som en fråga att lämna åt varderas egna värderingar utan ett direkt rätt eller fel. 

En annan fråga om vems kostnader som ska beräknas är gällande anhöriga. Då en individ blir 

utsatt för ett brott förekommer det fall där de anhöriga på något sätt blir inblandade. Detta kan 

till exempel handla om att den drabbade behöver hjälp på olika sätt i hemmet eller på andra sätt 

stöd vid sjukdom eller skada. Vid typer av brott så som våld med dödligt utfall påverkas 
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anhöriga i allra högsta grad av brottet då de mister en närstående, men även i de brottstyper som 

vi tar upp här kan anhöriga tänkas lida psykiska men till följd av brottet. De här typerna av 

kostnader är inte med i någon av de större rapporterna som nämnts tidigare, och inte heller i 

den här uppsatsen. Svårigheterna beskrivs generellt vara brister i data och insamlingsmetoder 

av data.  

Kopplat tillbaka till förövare blir diskussionen kring värdering av förövares närstående och 

familj likvärdig som den kring förövaren själv. Det blir en värderingsfråga där vi på grund av 

brist på underlag inte tar en annan ställning än att det bör diskuteras vidare.  

Ytterligare en kostnad som berör anhöriga och som även den uteslutits på grund av brist på data 

är de extra påföljder som uppstår då ett barn far illa på grund av kriminalitet och våldsbrott. Att 

beräkna de intangibla kostnaderna för brott som barnmisshandel är förenat med svårigheter då 

det är förknippat med ett flertal olika följder, varav flera kostnader inte uppkommer i direkt 

anslutning till brottet utan blir synliga först när barnet blivit vuxet. De direkta intangibla 

följderna för barn som utsätts för misshandel, både från vuxna och andra barn, menar Carl-

Göran Svedin (Barnrättsdagarna 2012) kan vara psykisk ohälsa förenad med depressioner, 

sömnsvårigheter, aggressivitet och försämrade skolprestationer. På längre sikt löper vuxna som 

varit våldsutsatta som barn betydligt större risk för psykisk ohälsa och därmed 

självskadebeteende, samt PTSD, fetma och kriminalitet än personer i allmänhet (Jernbro & 

Janson 2017). Detta gäller även barn som inte själva blivit utsatta för brott utan bevittnat någon 

annan bli misshandlad, till exempel i familjevåld. 

4.2 Kostnaden för oro 

En externalitet av kriminalitet är ökad oro hos individen för att utsättas för brott.  Som tidigare 

nämnt gör brottsförebyggande rådet varje år en undersökning kallad NTU, där det förutom 

utsatthet för brott och tilltro till rättssystemet även mäts upplevd oro för att utsättas för brott. I 

den senaste upplagan kan utläsas att 29 procent av Sveriges befolkning i åldrarna 16 – 79 år är 

oroliga för att utsättas för brott, vilket är en ökning med 4 procentenheter från föregående år 

(Brå 2018f).  

Oro är en effekt av kriminalitet, vilken inte hade funnits om brotten inte funnits. Detta innebär 

att det bör beräknas som en intangibel kostnad liksom andra känslomässiga förluster enligt den 

definition av brott som används i denna uppsats. Trots att data över utsträckningen av oron i 

Sverige till följd av brott finns tillgänglig, finns det inget säkert mått på hur oron ska värderas 

och därför inte heller hur det ska beräknas. Ett alternativ skulle kunna vara att mäta viljan att 
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betala för att slippa känna sig orolig, detta genom att utföra en WTP analys via den 

undersökning som redan görs genom NTU. Ett andra alternativ hade kunnat vara att genom 

revealed preferences se till de marknader som finns för produkter och tjänster som förebygger 

brott och ökar den upplevda eller faktiska säkerheten, så som tjänster för larm eller väktare.  

4.3 Ska vi ta hänsyn till intangibla kostnader i 

policyrekommendationer? 

Tonry (2015) menar att intangibla kostnader har övervärderats i tidigare studier, och att den 

orimligt höga kostnaden som kommer av övervärderingen leder till att det blir för lätt att visa 

på positiva effekter av åtgärder kopplat till brott från statlig myndighet. 

Rimligtvis hade majoriteten av de individer som utsatts för brott varit villiga att betala en viss 

summa för att undgå att utsättas. Detta indikerar att det trots att det inte är en ”verklig” marknad, 

så finns det ett visst intresse hos ”konsumenten” att kompensera för förlusten eller lidandet även 

i monetära termer. Diskussionen kring huruvida intangibla kostnader bör räknas in som en 

kostnad eller inte för brott uppstår dock relativt sällan i litteraturen. Begreppet kostnad är 

bredare inom hälsoekonomi och andra typer av ekonomiska modeller och teorier där välfärd är 

den produkt i vilken vinsterna ska maximeras och kostnaderna minimeras. Den mer 

genomgående problematiken som vi upplever är snarare den bristande insamlingen av data i 

ämnet än om det faktiskt finns rimliga skäl att beräkna dem. Vi menar att mer forskning inom 

området och fler jämförbara studier mellan till exempel WTP eller QALY-analyser hade gett 

en bredare uppfattning och en värdering med högre validitet. Något som bör eftersträvas med 

tanke på de stora kostnaderna som frågan berör.  

4.4 Bristande tillgång till data 

Vi har flertalet gånger stött på problem med att uppskatta kostnader på grund av bristfällig eller 

icke existerande data. I en del fall kan man i undersökningar välja att nyttja data från andra 

länder, men i den här uppsatsen har detta många gånger varit direkt olämpligt ur 

validitetssynpunkt på grund av skilda strukturer och syn på rättssystem och lagar. Majoriteten 

av de kostnader som inte ha beräknats är på grund av att det inte finns tillgänglig data. Ett 

exempel med diskussion följer nedan för att visa på bredden av förlusten, och vikten av att 

utveckla datainsamlingen i Sverige. 

En av kostnaderna som föll bort på grund av brist på data var kostnaderna för psykiatrin. Denna 

kostnad bedöms här vara av lika stor vikt som övriga sjukvårdskostnader, men har inte kunnat 
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beräknas. Från Sveriges Kommuner och Landsting (2018b) kan vi utläsa att kostnaden per 

patient i psykiatrin uppgår till ett genomsnitt av cirka 47 000 kronor per år. Det är en ansenlig 

kostnad som borde ha kopplats till brott, och förlusten av kostnaden i beräkningen resulterar i 

en undervärdering av de faktiska direkta kostnaderna.  

I kontakt med Brottsofferjouren och Brottsoffermyndigheten finns det ingen uppskattning av 

hur många brottsutsatta som lider av psykologiska men efter olika typer av brott. 

Brottsmyndigheten beviljar ett schablonbelopp för våldtäkt på 15 000 kronor av skälet att det 

förutsätts att det föreligger någon form av men, men vidare utredning sker inte per handlagt 

fall10. Patientsäkerhet och skyddade uppgifter som har starka lagmässiga regleringar i Sverige 

försvårar ett arbete att föra dokumentation över den här typen av uppgifter, kanske framför allt 

i ämnet som rör just psykisk ohälsa. I en kontakt med ett större svenskt försäkringsbolag 

framgick det att många som anmäler våldsbrott också tar del av den psykologkontakt som 

erbjuds.11 Vår kontakt upplever att en ökning har skett av andelen som tar emot det psykiatriska 

stöd som erbjuds. Denna utveckling kan ses som en positiv utveckling av hur individer kan och 

vill ta emot hjälp och stöd som även lindrar det psykologiska lidandet. Utvecklingen gör dock 

att kostnaderna för psykiatrin möjligtvis har eller kommer att öka, vilket ytterligare ökar 

behovet av att kunna mäta hur många människor som får psykologiska problem till följd av 

brott för att kunna göra en rättvis uppskattning av de faktiska kostnaderna.  

4.5 Resultatreflektion 

De intangibla kostnaderna kopplade till sexuellt våld är avsevärt högre än för de övriga 

brottstyperna. Detta är till följd av att det finns risk för fler skador, sjukdom och andra 

konsekvenser som psykologiska men. Kostnaderna är så mycket högre att det kan finnas skäl 

att vara försiktig i tolkningen. Om vi dock ser till hur till exempel brottsoffermyndigheten 

bedömer utbetalningar för sveda och värk till följd av sexuellt våld, där ersättning betalas ut i 

en större summa än för de övriga brotten, så bedöms värderingen av skadan till följd av brottet 

som görs hos svenska myndigheter också vara betydligt högre än för de andra brottstyperna. 

Det görs också en mer generell bedömning av att den här typen av brott kommer att leda till 

psykologiska men, vilket genererar högre kostnader och därför påverkar intangibla kostnader i 

den här uppsatsen. 

                                                 
10 Jurist Brottsoffermyndigheten. Telefonsamtal 2018-05-24 
11 Projektledare avdelningen för personskador. Telefonsamtal 2018-04-13. 
Vi vill tacka kontakten för hjälp och givande diskussioner. 
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Mellan jury awards och QALY  är värdet av intangibla kostnader för sexuellt våld närmare 

identiskt. Detta är en spännande observation, då andra studier menar att jurt awards brister på 

grund av den mycket höga värderingen (Domínguez & Raphael 2015). Tidigare studier har 

framför allt baserat sin analys av jury awards på amerikanska rapporter. Det amerikanska 

rättssystemet har stora skillnader mot det svenska, inte minst i ersättningsnivåer. De höga 

ersättningsnivåerna gör skäl för kritiken som står emot metoden, men resultaten i den här 

uppsatsen talar för att svenskt rättssystem kan ha mer skäliga ersättningsnivåer jämfört med hur 

det värderas av självskattningar. Detta har vi tidigare nämnt vid jämförelsen med 

försäkringsbolagens utbetalningar, och det stärks vidare vid betraktande av resultaten.  

I kostnaderna för personrån är det betydligt större skillnad mellan jury awards och QALY (jury 

awards är drygt fem gånger så stort). I QALY mäts det inte upp några större konsekvenser, det 

vill säga kostnader för skador och sjukdomar, av personrån. Risken för svårare skador och 

psykologiska följder är relativt liten, därför blir QALY i sin helhet också mindre. Jury awards 

är en mer generell bedömning av hur svåra konsekvenserna blir, medan QALY tar ner det i sina 

beståndsdelar. I det här fallet kan det innebära att det svenska rättssystemet snarare värderar 

kränkningen av ett rån liknande kränkningen av övriga våldsbrott, och inte tar hänsyn till de 

lindrigare konsekvenserna i brottets efterdyningar. 

Även i kostnaderna för misshandel och våld i nära relation är det skillnad mellan QALY och 

jury awards, där jury awards även här är knappt sju så stor. Då vi i den här uppsatsen inte har 

kunnat separera brotten på hur grova de är så använder vi oss av genomsnittlig ersättningsnivå. 

Detta påverkar framför allt misshandel, där ersättningsnivån i Sverige går mellan 0 och 100 000 

kronor. Ett genomsnitt av detta riskerar att inte bli representativt, då fördelningen av grovhet i 

brott förmodligen inte följer normalfördelning. De mindre grova brotten är mest troligt betydligt 

fler samt kräver betydligt mindre ersättning, vilket innebär att jury awards gör en grav 

överskattning om brotten inte kan separeras efter grovhet. Medelvärdet av kostnaderna påverkas 

mycket av de höga utstickarna, och påverkar därefter varje enskilt brott, även de många lindriga 

som är många till antalet. Till exempel, anta 10 brott, där 1 är av grov grad och 9 är av lindrig. 

Det grova brottet ersätts med 100 000 och de lindriga med 1000. Värderas varje brott till sin 

ersättningsnivå så blir totalkostnaden 109 000. Värderas varje brott istället till medelvärdet av 

ersättningsnivån, det vill säga 50 500 så blir totalkostnaden 505 000 kronor. Alternativet för att 

förhindra problemet hade istället varit att använda medianvärdet, men fördelningar av 

utbetalningar har inte funnits att tillgå, och då vi söker en totalkostnad så har detta varit 

olämpligt i sammanhanget. 
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Den lämplighetsbedömning av metod i värderingar av intangibla kostnader som kan göras 

utifrån resultaten är framför allt en jämförelse mellan de två metoderna. Med tanke på stora 

skillnader mellan olika länder, så vågar vi i den här rapporten inte göra en jämförelse med 

tidigare studier från andra länder, och därmed inte heller göra en bedömning av vilken metod 

som verkar mest lämplig eller korrekt. Vad som framgår tydligt är dock att i värderingen av 

sexuellt våld är metoderna snarlika, vilket kan bero på en rättvis bedömning från rättssystemet 

i hur stort lidandet av brottet är för brottsoffret. Detta skulle kunna formulera frågan om 

huruvida det innebär att värderingen av ersättningsnivån för lidandet av sexuellt våld bör vara 

högre för att hålla samma förhållande mot QALY, eller om övriga brottstyper bör värderas lägre 

i ersättningsnivå. I övriga brottstyper verkar jury awards göra en mycket högre värdering, vilket 

stämmer överens med vad tidigare studier konstaterat.  

4.6 Jämförelse med andra svenska Cost of Illness analyser  

I Sverige har det inte gjorts så många liknande COI undersökningar för just brott. En av de få 

undersökningar som gjorts gjordes år 2006 av socialstyrelsen gällande våld mot kvinnor i nära 

relationer. MSB har skrivit många COI analyser för att beräkna kostnaderna för olyckor. Vi har 

utöver studien av socialstyrelsen tittat på två av MSBs (f.d. räddningsverket) rapporter från 

2006 (MSB 2006, Räddningsverket 2008) gällande drunkningsolyckor och bränder.  

I uppsatsen beräknades de genomsnittliga vårdkostnaderna för sluten vård uppgå till 74 000 

kronor. MSB har beräknat att samma kostnad för bränder uppgår till 153 000 kronor, och för 

drunkningsolyckor 75 000 kronor. Det är svårt att säga speciellt mycket om vad detta indikerar 

om rimligheten i våra beräkningar. Data är inte lika specificerad per brottstyp som för enskilda 

skadefall, t.ex. bränder där sjukregistret specificeras på olika grad av rök eller brandskador, 

medan inga register har hittats att tillgå för diagnoser till följd av olika brott. 

Dödsorsaksregistret är ett bra exempel på hur skilt specificerade de olika ämnena är, där 

drunkning har 13 diagnoser att utgå ifrån, medan alla våldsbrott utgår ifrån den grova 

indelningen av ”övergrepp av annan person”.   Vi upplever att vi fått göra många grova 

uppskattningar för att ta fram data som är skild på de olika brottstyperna, där det varit svårt att 

uppskatta andelarna ner till mindre beståndsdelar av kostnader.  

Vad som kan jämföras mellan analysen som gjorts här och de som gjorts av MSB är vilka 

kostnader som inkluderats och beräknats. Några kostnader som beräknas för olycksfall är 

uppenbart inte relevanta för beräkningar av brott, till exempel en del kostnader för 

räddningstjänsten. Andra kostnader kan tänkas vara relevanta i beräkningar av brott likväl som 
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för olycksfall. MSB tar upp en del kostnader som inte beräknats i den här uppsatsen, till exempel 

kostnader för transport i anknytning till sjukvård och rehabiliteringskostnader. En del av de 

kostnader som vi uteslutit har båda MSB rapporterna inkluderat. De största skälen till att vi inte 

inkluderat dessa kostnader de svåra antagandena som skulle behöva göras. Antaganden av den 

här graden är mer lämpade att göras av ämneskunniga inom respektive ämne, så som inom 

sjukvården och kriminologin. Vidare är skälen liksom nämnts ovan att data inte särskiljs för 

olika skadegrad inom våldsbrott, utan ligger samlade under en större kategori. Detta gör att det 

blir en så stor osäkerhet i data och beräkningar att det uteslutits ur uppsatsen. Det bör dock 

nämnas att uteslutandet av de här kostnaderna också innebär större risk för underskattning av 

de totala kostnaderna.  

Rapporten av socialstyrelsen är mer lik den här uppsatsen, och därför lättare att göra jämförelser 

med. Socialstyrelsen kom fram till att de genomsnittliga kostnaderna (materiella) för våld i nära 

relation uppgår till mellan 35 900 och 44 000 kronor per drabbad kvinna och år. Vi har beräknat 

en genomsnittlig kostnad per fall år 2016 till 42 300 kronor. Den kostnad som beräknats i 

uppsatsen är därmed lite högre än medelvärdet av socialstyrelsens uppskattning. Vi kan 

identifiera två större skäl till detta. Det ena är att beräkningarna i denna uppsats även inkluderar 

män, vilket gör att kostnaden för produktionsbortfall ökar. Den andra är att det är en viss 

skillnad i penningvärdet, där det är 10 år mellan beräkningarna. 

När vi tittar på andra COI analyser så blir det tydligt att beräkningar av kostnader på det här 

sättet kräver ett stort arbete. De tre rapporterna vi nämnt i den här delen är alla begränsade till 

en olycka/brottstyp. Trots den snäva begränsningen så är det omfattande rapporter. Som vi har 

nämnt tidigare så krävs det ett gediget arbete för att beräkna kostnaderna i en COI, och endast 

en brottstyp hade varit stort nog.  

4.7 Användning av Cost of Illness analys i en Cost benefit analys 

I beskrivningen av COI förtydligas att på grund av metoden att nyttja medelvärden så är det en 

direkt olämplig metod att nyttja för vidare användning i en CBA. De genomsnittliga kostnader 

som räknas fram i den här uppsatsen är grova och en uppskattning av hur mycket till exempel 

en genomsnittlig misshandel kostar, och är ipso facto inte lämpliga för att skapa en CBA med 

en rimlig nivå av validitet. Vi vill dock utveckla det här uttalandet och mena att djupare analys 

av en beräkning av samma sort som den som gjorts här kan göras så att den med hög 

tillförlitlighet kan användas i en CBA, med förutsättningarna att övriga svårigheter och felkällor 

justeras. Vid en mer djupgående beräkning finns det möjlighet att i det här fallet dela upp 
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misshandel och övriga brott i ytterligare mindre beståndsdelar. Om varje brottstyp bryts ner till 

en tillräckligt liten del och separeras efter mindre delkategorier av brott kan detta vara 

jämförbart med en marginalkostnad, det vill säga kostnaden för det sista utförda brottet i varje 

delkategori. Detta förutsätter att även författarna till CBA kontrollerar för grovhet av brott, 

socioekonomisk ställning och övriga faktorer som skulle behöva kontrolleras för i COI.  

4.8 Slutsats 

Uppsatsen har tagit fram grova estimeringar av kostnaderna för ett antal brottstyper. 

Exempelvis beräknades den genomsnittliga kostnaden för en våldtäkt uppgå till mellan 245 900 

och 447 700 kronor. Ett personrån är inte lika högt till sitt monetära värde, där varje statistiskt 

personrån kostar mellan 19 200 och 51 700 kronor. Det är uppenbart att det är en hög 

fluktuation i resultaten. Beroende på hur vi väljer att värdera smärta och lidande så blir värdet 

av brottet olika högt, och det visar på hur ett standardiserat mått krävs för att kunna jämföra och 

utvärdera i det längre perspektivet. 

Flertalet kostnader, vilka har beskrivits i beräkningar och diskuterats vidare, har inte kunnat 

beräknas i den här uppsatsen. Mycket tid har lagts på att undersöka vilka kostnader som ska 

och bör beräknas samt att beräkna dem. Fortfarande är uppsatsen inte heltäckande på långa 

vägar, mycket på grund av bristande data och komplexitet, samt ofullständig metodologi och 

dokumentation från tidigare studier. Många av de problem som vi har haft har föranletts av 

problem som endast kan lösas med hjälp av ytterligare dokumentation från myndigheter och 

organisationer som har insyn i sakfrågor.  

Skillnaderna mellan värderingen av intangibla kostnader skiljer sig mycket mellan olika studier, 

och även i den här uppsatsen då vi tittar på både jury awards och QALY. Problematiken med 

jämförbarhet och behovet av en standardiserad metodologi är uppenbar då de intangibla 

kostnaderna beroende på mätvärden och metod skiljer sig åt med en faktor av upp emot 5 i de 

brottstyper vi har beräknat.  

Det finns för och nackdelar med de metoder vi har tagit upp, och utifrån arbetet som gjort har 

vi ingen slutlig rekommendation kring vilka mått som bör användas för standardisering av 

metodologin. Det viktigaste som vi ser i det här läget är att en metod för beräkningar av 

kostnader för brott tas fram och används enhetligt för alla studier.  

Trots att det föreligger så stor osäkerhet i hur och vilka kostnader som ska beräknas och 

värderas, är vår slutliga uppfattning att kostnaderna som tagit fram i uppsatsen är en 
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undervärdering. De kostnader som av olika skäl inte kunnat beräknas är närmare lika många 

som de som har beräknats, och trots att det finns diskussion kring vilka kostnader som bör ingå, 

så är det ett stort antal som inte är uppe för diskussion men som på grund av tidigare nämnda 

skäl inte tas upp.  

I en större studie med närmare kontakt med ansvariga myndigheter hade ett mer djupgående 

arbete för att ta fram kostnaderna kunnat göras. Vi ser fram emot att se att Sverige och svensk 

forskning tar sitt ansvar i frågan, och att ansvariga myndigheter arbetar gemensamt för att 

analysera de faktiska effekterna brott har i samhället och på välfärden. 
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Bilaga 1 

 

Misshandel 

Direkta kostnader 

Sjukvård 

Slutenvård 

Misshandel har beräknats12 orsaka 899 vårdtillfällen i sluten vård år 2016 och barnmisshandel 

438 vårdtillfällen. Detta summerat och multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden per 

vårdtillfälle på 74 277 kronor ger en total kostnad för sluten vård till följd av misshandel på 

99 308 349 kronor.  

Öppenvård 

Enligt samma beräkningsmetod som för sluten vård orsakar misshandel 7 776 vårdtillfällen och 

barnmisshandel 3 785 vårdtillfällen i öppen vård på sjukhus, vilket summerat och multiplicerat 

med kostnaden per vårdtillfälle på 3 597 kronor, ger en total kostnad för öppenvård på sjukhus 

till följd av misshandel på 41 584 917 kronor. 

Primärvård 

Enligt samma beräkningsmetod som ovan orsakar misshandel 14 069 vårdtillfällen i 

primärvården och barnmisshandel 6 848 vårdtillfällen, vilket summerat och multiplicerat med 

kostnaden per vårdtillfälle på 1 706 kronor ger en total kostnad för öppenvård på sjukhus till 

följd av sexuellt våld på 35 684 402 kronor. 

Rättsväsendet 

Polis 

Baserat på tidigare års förhållande mellan anmälda och handlagda brott antas 33 652 fall av 

misshandel som inte är våld i nära relation ha handlagds av polisen år 2016, vilket multiplicerat 

med kostnaden per prestation för polisen ger en poliskostnad till följd av misshandel på 648 

877 864 kronor. 

                                                 
12 Antalet vårdtillfällen har beräknats utifrån andelen anmälda brott för respektive brottstyp 
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Åklagare 

Det totala antalet beslutade brottsmisstankar totalt för våldsbrott uppgick 2016 till 97 204 

(Åklagarmyndigheten 2017). Av dessa beräknas utifrån Åklagarmyndighetens definition av 

våldsbrott (Åklagarmyndigheten 2017) och andelarna av anmälda brott att misshandel står för 

42 procent av dessa, vilket ger 40 825 stycken. Detta multiplicerat med kostnaden för åklagare 

per brottsmisstanke för våldsbrott på 4 956 kronor (Åklagarmyndigheten 2017) ger en total 

kostnad för åklagare till följd av misshandel på 202 328 700 kronor. 

Domstol 

22 107 fall av våldsbrott gick 2016 vidare till domstol (Åklagarmyndigheten 2017) och även 

här antas att 42 procent av dessa brott gäller misshandel, det vill säga 9 285 stycken. Den 

genomsnittliga kostnaden för ett brottmål i tingsrätten 2016 är 16 257 kronor (Domstolsverket 

2017) och hit tillkommer kostnader för offentlig försvarare och målsägarbiträde på totalt 30 788 

kronor. Detta ger att den totala kostnaden för domstol till följd av misshandel uppgår till 

436 812 825 kronor.  

Kriminalvård 

År 2016 dömdes 961 personer till fängelse för misshandel eller grov misshandel (Brå 2017d). 

Den genomsnittliga strafftiden för personer dömda för synnerligen grov misshandel är betydligt 

högre än för grov misshandel och misshandel, vilket ger ett generellt högt medelvärde av 

genomsnittlig strafftid, men då det är totalkostnad som beräknas så används medelvärdet. Den 

genomsnittliga strafftiden för misshandel uppgår till 26 månader (Brå 2015a). Det totala antalet 

månader i fängelse beräknas därför vara 24 986 vilket är lika med 749 580 dagar. Då en dömd 

person inte sitter hela sin strafftid i fängelse utan spenderar den sista tredjedelen av sitt straff 

med att vara villkorligt frigiven (Kriminalvården 2018), kommer endast två tredjedelar av dessa 

dagar spenderas på anstalt, det vill säga 499 720 dagar. Ett dygn på anstalt kostar 3 369 kronor, 

så kostnaden för kriminalvård på anstalt till följd av misshandel beräknas till 1 683 556 680 

kronor 2016.  

Istället för kostnaden för anstalt uppstår en kostnad för de resterande 249 860 dagarna av straffet 

för övervakning genom den villkorliga frigivningen, vilken uppgår till 284 kronor per dag 

(Kriminalvården 2017c), och den totala kostnaden för villkorlig frigivning till följd av 

misshandel upp går till 70 960 240 kronor. 
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Försäkringskassan 

Då Försäkringskassan inte särredovisar sjukskrivningar till följd av misshandel har 

uppskattningar utifrån sjukskrivningar för våldshändelser gjorts. Den data som använts kan 

tänkas vara bristfällig då värdena är från 2001, i brist på nyare uppgifter.  

Det totala antalet personer som sjukskrivits beräknas till 5 610 och det antas att besluten om 

sjukpenning uppgår till en per person. Styckkostnaderna per beslut för sjukpenning för 

Försäkringskassan uppgick 2016 till 1 572 kronor (Försäkringskassan 2017a). Detta innebär att 

administrationskostnaderna för Försäkringskassan till följd av misshandel uppskattas till 

8 818 920 kronor. 

Brottsofferjouren 

De totala kostnaderna för Brottsofferjouren uppgick 2016 till 13 152 698 kronor 

(Brottsofferjouren 2016a). Utifrån antalet personer som sökt hjälp hos Brottsofferjouren till 

följd av olika typer av brott (Brottsofferjouren 2016b), beräknas misshandel stå för 18,4 procent 

av jourens totala arbete, vilket ger en kostnad på 2 420 096 kronor.  

Brottsoffermyndigheten 

2016 hade Brottsoffermyndigheten 2 905 ärenden kopplade till misshandel och 

handläggningskostnader per ärende för myndigheten uppgick till 2376 kronor 

(Brottsoffermyndigheten 2017). Därför beräknas Brottsoffermyndighetens årliga 

handläggningskostnader för misshandel uppgå till 6 902 280 kronor. 

Indirekta kostnader 

Produktionsbortfall 

Till följd av dödsfall 

2016 konstaterades 106 fall av dödligt våld i Sverige (Forselius & Granath 2015), där 

misshandel med dödlig utgång antas stå för 10 procent baserat på antalet dömda personer för 

respektive brott. Detta ger 11 dödsfall till följd av misshandel, där 7 antas vara män och 3 

kvinnor baserat på andelen utsatta av respektive kön (Brå 2018e). Misshandel kan enligt 

Socialstyrelsen (2006) vara en av orsakerna till självmord, men då specifika data inte kan 

säkerställas har eventuella självmord till följd av misshandel uteslutits ur beräkningarna. 
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Utifrån åldersfördelningen över offren för dödligt våld (Forselius & Granath 2015) har antagits 

följande antal offer i respektive åldersgrupp och kön 

Åldersgrupp Antal Män Antal Kvinnor 

16–24 1 0 

25–44 3 1 

45–64 3 2 

 

Baserat på detta och värdena för produktionsbortfall presenterade tidigare beräknas 

produktionsbortfallet till följande för män och kvinnor i respektive åldersgrupp 

 

Kvinnor 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 0 0 0 

25–44 7 381 849 4 239 380 3 969 900 

45–64 14 134 428 2 320 538 2 172 176 

 

Män 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 6 818 173 5 917 677 5 539 317 

25–44 17 981 682 16 020 753 14 996 445 

45–64 18 094 728 4 353 519 4 075 173 

 

Totalt beräknas produktionsbortfallet till följd av dödsfall på grund av misshandel uppgå till: 

Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt Totalt 

64 410 860 32 851 867 30 753 011 128 015 738 

 

Till följd av sjukfrånvaro 

Här har kvinnor och män separerats för att göra en mer verklighetstrogen beräkning på grund 

av inkomstskillnaderna mellan könen. Andelen personer som sjukskrivits respektive perioder 

till följd av våldshändelser är tagna från SCB (2004) och Försäkringskassan (2018), antal 

sjukskrivna till följd av misshandel är beräknade efter antalet anmälda misshandelshändelser 

mot kvinnor respektive män under 2016. Kvinnor var 2016 sjukskrivna 170 514 arbetsdagar 
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(69 procent av totala antalet dagar) och män 152 243. Antalet dagar redovisas i det två följande 

tabellerna 

 

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde 

antal dagar  

Antal sjukskrivna 

kvinnor 

(misshandel) 

Antal dagars 

sjukskrivning kvinnor 

(misshandel)  

Inklusive 14 

första dagarna av 

sjukskrivningen 

1–6 dagar 3,5 768 2 688 13 440 

7–29 dagar 18,5 768 14 208 24 960 

30–59 dagar 44,5 96 4 272 5 616 

60–89 74,5 64 4 768 5 664 

90–179 dagar 134,5 136 18 292 20 196 

180–364 272 144 39 168 41 184 

365+ 365 359 131 035 136 061 

Totalt  2 335 214 431 247 121 

 

På samma sätt beräknades antal dagars sjukskrivning för män, vilket gav 

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde 

antal dagar  

Antal sjukskrivna 

män (misshandel) 

Antal dagars 

sjukskrivning män 

(misshandel)  

Inklusive 14 

första dagarna av 

sjukskrivningen 

1–6 dagar 3,5 528 1 848 9 240 

7–29 dagar 18,5 1 131 20 924 36 758 

30–59 dagar 44,5 100 4 450 5 850 

60–89 74,5 64 4 768 5 664 

90–179 dagar 134,5 129 17 351 19 157 

180–364 272 129 35 088 36 894 

365+ 365 294 107 310 111 426 

Totalt  2 375 191 739 224 989 

 

Försäkringskassans redovisade antal sjukskrivningsdagar är baserat på det antal dagar som 

berättigar sjukpenning. Denna betalas ut av Försäkringskassan från och med dag 15, de första 

sjukskrivningsdagarna är alltså inte med i ovanstående tabell då de ersätts av arbetsgivaren. Då 

dagarna vi söker att beräkna är antalet som individen inte kan arbeta, och därför läggs de 14 

dagarna (10 arbetsdagar) till.  
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Produktionsbortfallet till följd av sjukskrivning på grund av misshandel ser alltså ut som följer: 

 Intern kostnad Extern kostnad 

Kvinnor 127 885 500 kr 119 700 828 kr 

Män 143 708 420 kr 133 973 840 kr 

Totalt 270 993 920 kr 253 674 668 kr 

 

Till följd av frihetsberövande 

Även här separeras kvinnor och män för att göra en rättvisare bild på grund av 

inkomstskillnader. 48 kvinnor dömdes 2016 till fängelse till följd av misshandel och 913 män 

(Brå 2017d). Detta ger 37 440 dagars frihetsberövande för kvinnor och 712 140 för män. Då, 

som nämnt tidigare, dömda endast sitter två tredjedelar av tiden, 24 960 dagar för kvinnor och 

474 760 dagar för män. Av dessa var 69 procent arbetsdagar, alltså 17 223 dagar för kvinnor 

och 327 585 dagar för män.  

Detta multiplicerat med de beräknade viktade inkomsterna beräknade i avsnitt 

Beräkningsmetoder för respektive kön ger ett produktionsbortfall i förvärvsarbete till följd av 

frihetsberövande på grund av misshandel på 341 015 985 kronor för män och 14 363 982 kronor 

för kvinnor, totalt 355 379 967 kronor. Detta ger ett internt produktionsbortfall på 156 556 453 

kronor och ett externt på 146 546 803 kronor. 

Vidare beräknas produktionsbortfall tilldelat förlust av hemarbete. Personer under 20 år står för 

25 procent av de dömda för misshandel (Brå 2017c), vilket ger 9 360 dagar för kvinnor under 

20 år och 178 035 dagar för män under 20 år då hemarbete antas utföras sju dagar i veckan. 

Detta ger ett produktionsbortfall på 16 100 timmars hemarbete för kvinnor och 172 964 timmar 

för män baserat på tidsanvändningen redovisat i tabell 2.2. Detta multiplicerat med 

lönekostnaderna för personer arbetandes med yrken liknande hemarbete (se tabell 2.1) ger ett 

produktionsbortfall för personer under 20 år på 35 368 878 kronor.  

Personer över 65 år stod för 4,3 procent av misshandelsfallen och personer i åldrarna 20–64 

stod således för övriga misshandelsfall och med samma beräkningar som ovan blir 

produktionsfallet för dessa åldersgruppers hemarbete 24 024 206 respektive 304 642 149 

kronor. Totalt produktionsbortfall i hemarbete till följd av frihetsberövande för misshandel 

uppgår till 364 035 233 kronor.   
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Våld i nära relationer 

Direkta kostnader 

Sjukvård 

Sluten vård 

Antalet vårdtillfällen i sluten vård till följd av våld i nära relation beräknas uppgå till 222 

stycken. Kostnaden per vårdtillfälle för övergrepp av annan person vid sluten vård uppgick till 

74 277 kronor, vilket innebär att de totala kostnaderna för slutenvård på sjukhus till följd av 

våld i nära relation uppgick till 16 489 494 kronor år 2016. 

Öppenvård på sjukhus 

Beräkningar visar att antalet vårdtillfällen till följd av våld i nära relation uppgår till 1 923, 

vilket tillsammans med kostnaden per vårdtillfälle för övergrepp av annan person vid öppenvård 

på 3 597 kronor innebär att kostnaderna för öppenvård på sjukhus till följd av våld i nära relation 

uppgick till 6 917 031 kronor år 2016. 

Primärvård (öppenvård exklusive sjukhus): 

För öppen vård beräknas 3 480 vårdtillfällen till följd av våld i nära relation för 2016, vilket 

multiplicerat med genomsnittskostnaden per vårdtillfälle i primärvård på 1 706 kronor ger en 

totalkostnad för primärvård till följd av våld i nära relation på 5 936 880 kronor. 

Rättsväsendet 

Polis 

Baserat på tidigare års förhållande mellan anmälda och handlagda brott antas 41 975 fall av 

misshandel ha handlagds av polisen år 2016, av vilka 8 324 antas gälla våld i nära relation. 

Detta värde multiplicerat med kostnaden per prestation för polisen på 19 282 kronor ger 

poliskostnaden 160 503 368 kronor till följd av våld i nära relation. 

Åklagare 

Kostnaden för åklagare per brottsmisstanke uppgår för våldsbrott till 4 956 kronor och antalet 

beslutade brottsmisstankar totalt för sexualbrott och våld i nära relationer är 28 500 stycken 

(Åklagarmyndigheten 2017).  

För att uppskatta hur stor del av dessa beslutade brottsmisstankar som rör våld i nära relationer 

har förhållandet mellan brottstypernas anmälda brott använts. Enligt Brå (2017e) anmäldes 

2016 12 400 fall av våld i nära relationer och 20 300 fall av sexualbrott (Brå 2018a). Baserat 
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på detta står våld i nära relationer för 37,92% av dessa brott tillsammans. Med detta resonemang 

summerar totala antalet beslutade brottsmisstankar för våld i nära relationer till 10 807 fall. Den 

totala kostnaden för åklagaren gällande våld i nära relationer uppskattas därför till 53 559 492 

kronor 

Domstol 

Antalet ärenden som gått vidare till domstol under 2016 är 3 882 för sexualbrott och våld i nära 

relationer (Åklagarmyndigheten 2017b). Antar vi samma förhållande som tidigare mellan 

sexualbrott och våld i nära relationer är antalet ärenden gällande våld i nära relationer som går 

vidare till domstol 1 472 stycken. 

Den genomsnittliga kostnaden för ett brottmål i tingsrätten på 16 257 kronor innebär att den 

uppskattade domstolskostnaden för våld i nära relationer är 23 930 304 kronor. Hit tillkommer 

kostnader för målsägarbiträde och offentlig försvarare, vilka tillsammans uppgår till 30 788 

kronor. Detta multiplicerat med antalet ärenden ger en kostnad för advokater gällande våld i 

nära relation på 45 319 936 kronor.  

Data för 2016 har ej funnits tillgänglig, men 2017 pågick 7 359 fall av vårdnadstvister 

(Domstolsverket 2018), och då ingen mer uppdaterad data har hittats har data från 2005 om att 

påståenden gällande våld mellan föräldrarna uppkom till 31 procent av fallen (Statens offentliga 

utredningar (SOU) 2005). Detta skulle innebära att 2 281 fall av vårdnadstvister var länkade till 

våld i nära relation. Den genomsnittliga kostnaden för ett tvistemål i tingsrätten är 18 198 

kronor (Domstolsverket 2017). Den totala kostnaden för vårdnadstvister länkade till våld i nära 

relation uppskattas därför till 41 509 638 kronor. 

Den totala kostnaden för domstol till följd av våld i nära relation beräknas till 145 356 612 

kronor. 

Kriminalvård 

Då det inte funnits data på hur många som avtjänar straff för våld i nära relation, har beräkningar 

utifrån det totala antalet misshandelsfall gjorts istället. Det totala antalet anmälda fall av 

misshandel 2016 uppgick till 88 576 stycken. Av dessa var de brottsutsatta i 35 799 av fallen 

män, och 29 047 kvinnor, resten var på personer under 18 år (Brå 2017b). Enligt Nationella 

trygghetsundersökningen 2017 (Brå 2017c) uppgav de misshandelsutsatta männen i 3 procent 

av fallen år 2016 att förövaren varit närstående, och kvinnorna uppgav i 40 procent av fallen att 

förövaren varit närstående. Dessa uppgifter används för att uppskatta andelen av misshandel 

som är våld i nära relation. Antalet fall av våld i nära relation där offret varit man beräknas 
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alltså vara 1 074 stycken (1,21 procent av totala antalet misshandelsfall) och för kvinnor 11 619 

stycken (13,12 procent). 

År 2016 dömdes 176 personer till fängelse för grov kvinnofridskränkning eller grov 

fridskränkning och totalt 961 personer till fängelse för misshandel (Brå 2017d). Antalet dömda 

för misshandel mot man i nära relation antas därför vara 12 stycken (961*0,0121), och antalet 

dömda för misshandel mot kvinna i nära relation antas vara 126 stycken (961*0,1312). Total 

antas antalet dömda för våld i nära relation inklusive kvinno- och fridskränkning vara 314 

stycken. 

Av de 961 dömda för misshandel dömdes 550 personer för misshandel och 411 för grov 

misshandel (Brå 2017d), andelen dömda för misshandel är alltså 57,23 procent och grov 

misshandel 42,77 procent. Därför antas 79 personer vara dömda till misshandel för våld i nära 

relation och 59 personer vara dömda till grov misshandel. 

Den genomsnittliga fängelsetiden för misshandel är 4 månader och för grov misshandel 17 

månader (Brå 2015). Den genomsnittliga strafftiden för grov kvinno- och fridskränkning antas 

vara 12 månader (Brå 2000).  

De totala strafflängderna för våld i nära relation antas därför vara följande 

 Antal dömda Genomsnittl. strafftid Total strafftid 

Misshandel 79  4 mån 316 mån 

Grov misshandel 59 17 mån 1003 mån 

Grov kvinno- och 

fridskränkning 

176 12 mån 2112 mån 

Totalt   3431 mån (102 930 

dagar) 

 

Här likt i tidigare beräkningar antas att två tredjedelar av straffet genomförs på anstalt och en 

tredjedel med villkorlig dom. Detta skulle baserat på beräkningarna ovan innebära att 68 620 

dagar spenderas på anstalt till följd av våld i nära relationer till en kostnad på 231 180 780 

kronor. Hit tillkommer kostnaderna för villkorlig dom för de resterande dagarna, vilka uppgår 

till 9 744 040 kronor baserat på dagskostnaden om 284 kronor.  

Kvinno- och tjejjourer 

Under 2016 fick kvinno- och tjejjourer totalt 49 674 000 kronor i statsbidrag (Socialstyrelsen 

2016), av vilka 28 810 920 kronor beräknas vara kostnaderna för kvinno- och tjejjourer till följd 
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av våld i nära relation. Det finns även jourer som inte får statsbidrag13, vilka har exkluderats 

från beräkningarna på grund av brist på information om dessa, vilket är en brist och antas leda 

till ytterligare underskattning av kostnaderna. 

Försäkringskassan 

Socialstyrelsen uppskattade 2014 att antalet kvinnor som sjukskrivs hos Försäkringskassan på 

grund av våld i nära relationer till 11 000 kvinnor (Dagens Nyheter 2014, Akademikern 2015). 

Dessa uppgifter är bristfälliga dels för att de inte gäller året 2016, dels för att de inte inkluderar 

kostnaderna för män, även om kvinnorna kan antas stå för majoriteten sjukskrivningar i denna 

kategori. Uppgifterna är dock de som funnits och kommer därför användas till denna 

kostnadsberäkning, de bör dock ses som en underskattning då antalet troligtvis varit större om 

mäns kostnader varit inkluderade.  

Styckkostnaderna per beslut för sjukpenning för Försäkringskassan uppgick till 1 572 kronor, 

vilket innebär att administrationskostnaderna för Försäkringskassan till följd av våld i nära 

relation uppskattas till 17 292 000 kronor. 

Brottsoffermyndigheten 

Våld i nära relation stod 2016 för 64 ärenden hos Brottsoffermyndigheten, detta multiplicerat 

med handläggningskostnaden per ärende på 2376 kronor ger en kostnad för våld i nära relation 

på 1 577 664 kronor. 

Brottsofferjouren 

Enligt samma beräkningar som för misshandel beräknas våld i nära relation stå för 7,9 procent 

av Brottsofferjourens kostnader, vilket multiplicerat med jourens totala kostnader på 

13 152 698 kronor ger en kostnad för våld i nära relation på 1 039 063 kronor. 

Indirekta kostnader 

Produktionsbortfall 

Till följd av dödsfall 

Varje år dör i genomsnitt 13 kvinnor till följd av våld i nära relation (Forselius & Granath 2015). 

Var fjärde gärningsman tar sitt liv efter att ha dödat någon genom våld i en nära relation (Brå 

2001), vilket då antas vara 3 personer (13/4). Här har antagits en förövare per offer. 

                                                 
13 Mejl från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige 2018-03-09 
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Socialstyrelsen (2006) menar att en person per år begår självmord till följd av våld i nära 

relation, här antagits vara kvinna då majoriteten utsatta är kvinnor. Data över antalet män 

dödade i våld i nära relation har inte funnits att tillgå, men enligt Brå (2009) dör män inte i 

liknande stor utsträckning som kvinnor på grund av att våldet generellt inte är lika grovt, vilket 

kan tänkas bero på kvinnor generellt inte har samma fysiska förutsättningar som män. Denna 

post kommer därför inte att tas med i kostnadsberäkningarna.  

Personer i åldersgruppen 16–24 år blir utsatta för 28 procent av det totala relationsvåldet, 

personer i åldrarna 25–44 procent för 46 procent och 45–64 åringar för 24 procent (Brå 2009), 

och det har antagits att förövaren varit i samma ålder som offret. Detta ger uppskattningen att 

4 kvinnor och en man är i åldrarna 16–24 när de dör till följd av våld i nära relation, 7 kvinnor 

och 2 män i åldrarna 25–44 och 3 kvinnor i åldrarna 45–64. Detta multiplicerat med värdena 

för produktionsbortfall redovisade tidigare ger följande produktionsbortfall i kronor för olika 

typer av arbete för respektive åldersgrupper. 

Kvinnor 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 34 484 828 18 836 308 17 642 208 

25–44 51 672 943 29 675 660 27 789 300 

45–64 21 201 642 3 480 807 3 258 264 

 

Män 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 6 818 173 5 917 677 5 539 317 

25–44 11 987 788 10 680 502 9 997 630 

45–64 0 0 0 

 

Totalt uppgår produktionsbortfallet till följd av dödsfall på grund av våld i nära relationer för 

de olika arbetskategorierna till följande 

Hemarbete (kr) Förvärvsarbete internt (kr) Förvärvsarbete externt (kr) 

126 165 374 68 590 954 64 226 719 
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Till följd av sjukfrånvaro 

I brist på nyare data har andelar av våldshändelser som lett till sjukskrivning från 2004 använts. 

Som nämnts ovan sker 21 510 fall av våld i nära relation med kvinnor som offer och 3 796 fall 

där män är offer. Vid beräkningarna för antalet sjukskrivna dagar har andelar för antal 

sjukskrivna för alla typer av våldsbrott från SCB använts (2004).  

Antal dagars sjukskrivning 1–6 dagar 7–30 dagar  Mer än 31 dagar 

Antal kvinnor 540 540 559 

Antal män  53 114 72 

 

I kostnadsberäkningarna har medelvärdet för intervallen av antal sjukskrivna dagar använts, se 

nedan. 

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde i 

dagar 

Antal kvinnor Antal dagar 

för kvinnor 

Antal män Antal dagar 

för män 

1–6 3,5 540 1 890 53 186 

7–30 18,5 540 9 990 114 2 109 

 

För sjukskrivningstiden längre än 30 dagar har data på just nu pågående sjukskrivningsfall 

(Försäkringskassan 2018) använts för att räkna ut hur stor andel av de sjukskrivna längre än 30 

dagar som varit sjukskrivna ett visst antal dagar:14 

Antal dagar Andel kvinnor Antal kvinnor Andel män Antal män 

30–59 0,12 67  0,14 10  

60–89 0,08 45 0,09 6 

90–179 0,17 95 0,18 13 

180–364 0,18 100 0,18 13 

365+ 0,45 252 0,41 30 

 

 

 

 

                                                 
14 Detta leder till en övervärdering då en individ som är sjukskriven under lång tid värderas som en individ vid 
varje mättillfälle. Anta att fråga om sjukskrivning utgår en gång per månad, och en individ är sjukskriven i ett år. 
Den här individen kommer då att räknas som sjukskriven varje månad. Det vill säga hen kommer att räknas som 
sjukskriven tolv gånger (en gång per månad) istället för en.  
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Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde i 

dagar 

Antal kvinnor Antal dagar för 

kvinnor 

Inklusive första 14 

dagars sjukfrånvaro 

30–59 44,5 67 2 982 3 920 

60–89 74,5 45 3 353 3 983 

90–179 134,5 95 12 778 14 108 

180–364 272 100 27 200 28 600 

365+ 365 252 91 980 95 508 

Summa    146 119 

 

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde i 

dagar 

Antal män Antal dagar för 

män 

Inklusive första 14 

dagars sjukfrånvaro 

30–59 44,5 10 445 585 

60–89 74,5 6 447 531 

90–179 134,5 13 1 749 1 931 

180–364 272 13 3 536 3 718 

365+ 365 30 10 950 11 370 

Summa    18 135 

 

På grund av att Försäkringskassan endast redovisar dagar med sjukpenning så läggs även de 

första 14 dagarna till där arbetsgivaren står för ersättning.  

Det totala antalet dagars sjukskrivning till följd av våld i nära relation för kvinnor beräknas 

alltså vara 146 119 dagar och för män beräknas totala antalet vara 18 135 dagar. Då 

produktionsbortfallet endast beräknas på arbetsdagar räknas helgdagar bort. År 2016 var 

andelen lediga dagar 31 procent antalet dagar sjukskrivna har därför multiplicerats med andelen 

arbetsdagar med andelen sjukskrivna dagar ovan. Antalet dagar för kvinnor blir då 100 823 och 

12 514 för män.  

Baserat på detta beräknas produktionsbortfallet till följd av sjukskrivning på grund av våld i 

nära relation till följande. 

(kr) Intern kostnad Extern kostnad 

Kvinnor 75 616 583  70 777 121 

Män 11 762 361 11 011 572 

Totalt 87 378 944 81 788 693 
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Till följd av frihetsberövande 

Enligt beräkningarna i tidigare stycke antas den totala strafftiden som förövare spenderar 

frihetsberövade för våld i nära relation uppgå till 68 620 dagar. Liksom ovan har antagits att 69 

procent av dessa varit arbetsdagar, alltså 47 348 dagar. 95 procent av dessa förövare antas 

utifrån beräkningar baserat på data från Brå (2017d) vara män och 5 procent således vara 

kvinnor, vilket ger 44 981 dagar för män och 2 367 dagar för kvinnor.  

De viktade lönerna för män och kvinnor som begår misshandelsbrott uppgick till 1041 

respektive 834 kronor per dag, och kommer att användas även på våld i nära relation. Det ger 

kostnaden för produktionsbortfall för förvärvsarbete till följd av frihetsberövande 46 825 221 

kronor för män och 1 974 078 kronor för kvinnor, totalt 48 799 299 kronor. 

Då åldern på personer dömda för våld i nära relation inte särredovisas antas samma förhållande 

som för misshandel, där personer under 20 år står för 25 procent, 20–64 för 70.7 procent och 

personer över 65 för 4.3 procent. Detta ger 22 873 förlorade timmar av hemarbete för den första 

kategorin, 167 374 timmar för den andra och 12 540 för den tredje. Totalt beräknas 

produktionsbortfallet i hemarbete till följd av frihetsberövande för våld i nära relation uppgå 

till 37 961 726 kronor.  
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Personrån 

Direkta kostnader 

Sjukvård 

Sluten vård 

Baserat på beräkningar antas personrån stå för 115 vårdtillfällen i slutenvården, vilket 

multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden per vårdtillfälle på 74 277 kronor ger en total 

kostnad för sluten vård till följd av personrån på 8 541 855 kronor.  

Öppenvård på sjukhus 

För öppenvård på sjukhus beräknas på samma sätt som för sluten vård personrån stå för 993 

vårdtillfällen. Detta multiplicerat med genomsnittskostnaden per vårdtillfälle på 3 597 kronor 

ger en total kostnad för öppen vård till följd av personrån på 3 571 821 kronor.  

Primärvård 

Då andelen våldsutsatta som sökt primärvård för hela landet ej funnits att tillgå har data från 

Landstinget i Värmland (LiV) (2012) använts och sedan antagits varit representativa för hela 

landet samt gälla även för 2016. Detta antagande samt att värdena inte gäller det beräknade året 

gör värdena osäkra.  Baserat på LiV (2012) antas 0,2 procent av besöken i primärvård vara till 

följd av våld. Det totala antalet besök i primärvård för hela landet uppgick 2014 till 14 384 000 

(SKL 2017). Baserat på detta har beräknats att personrån orsakar 1 796 vårdtillfällen i 

primärvården vilket multiplicerat med genomsnittskostnaden per vårdtillfälle på 1 706 kronor 

ger en totalkostnad för primärvård till följd av personrån på 3 063 976 kronor.  

Rättsväsendet 

Polis 

Baserat på likadana beräkningar som för tidigare brottstyper antas 1 742 fall av personrån ha 

handlagds av polisen år 2016, vilket multiplicerat med kostnaden per prestation för polisen ger 

en poliskostnad till följd av personrån på 33 589 244 kronor. 

Åklagare 

Det totala antalet beslutade brottsmisstankar för tillgreppsbrott uppgick 2016 till 60 095 

(Åklagarmyndigheten 2018) och personrån antas baserat på antalet anmälda brott stå för 1,3 

procent av dessa brottsmisstankar, det vill säga 781 stycken. Detta multiplicerat med kostnaden 
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för åklagare per brottsmisstanke för tillgreppsbrott på 3 595 kronor (Åklagarmyndigheten 2017) 

ger en total kostnad för åklagare till följd av personrån på 2 807 695 kronor. 

Domstol 

35 927 fall av tillgreppsbrott gick 2016 vidare till domstol (Åklagarmyndigheten 2017) och 

även här antas 1,3 procent av dessa brott är personrån, det vill säga 467 stycken. Den 

genomsnittliga kostnaden för ett brottmål i tingsrätten 2016 är 17 701 kronor (Domstolsverket 

2017), vilket gör att kostnaden för domstol till följd av personrån uppgår till 8 266 367 kronor. 

Hit tillkommer kostnader för offentlig försvarare och målsägarbiträde till ett värde av  

14 377 996 kronor.  

Kriminalvård 

Data för antalet personer dömda för specifikt personrån har inte funnits att tillgå, istället har en 

uppskattning utifrån andelen personrån utgör av det totala antalet rån. 2016 stod personrån för 

68 procent av de totala rånbrotten (Brå 2017d), och 413 personer dömdes till fängelse för rån 

samma år. 281 personer antas därför dömda till fängelse till följd av personrån. 

Den genomsnittliga strafftiden för rån uppgår till 16.4 månader (Brå 2015a) och det totala 

antalet månader i fängelse beräknas därför vara 4 608 vilket är lika med 138 240 dagar. De två 

tredjedelar av straffet som genomförs på anstalt ger en kostnad på totalt 310 487 040 kronor 

och resterande del vid villkorlig frigivning kostar 13 086 720 kronor totalt.  

Försäkringskassan 

Då Försäkringskassan inte särredovisar sjukskrivningar till följd av personrån har 

uppskattningar utifrån sjukskrivningar för våldshändelser gjorts. Den data som använts kan 

tänkas vara bristfällig då värdena gäller 2001, i brist på nyare uppgifter. 

Antal personer som sjukskrivits till följd av våldshändelser är tagna från SCB (2004) och 

Försäkringskassan (2018), antal sjukskrivna till följd av personrån är beräknade efter att 

personrån står för 5,7 procent av de totala våldsbrotten. 

Det totala antalet personer som sjukskrivits till följd av personrån uppskattas till 2 641 och det 

antas att besluten om sjukpenning uppgår till en per person. Styckkostnaderna per beslut för 

sjukpenning för Försäkringskassan uppgick 2016 till 1 572 kronor (Försäkringskassan 2017a). 

Detta innebär att administrationskostnaderna för Försäkringskassan till följd av personrån 

uppskattas till 4 151 652 kronor. 
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Brottsoffermyndigheten 

För år 2016 beräknas Brottsoffermyndigheten handlägga 936 ärenden av personrån vilket 

multiplicerat med handläggningskostnaden per ärende ger en handläggningskostnad för 

personrån på 2 223 936 kronor. 

Brottsofferjouren 

Personrån beräknas stå för 9,7 procent av Brottsofferjourens totala årliga kostnader, vilket ger 

1 275 812 kronor. 

Indirekta kostnader 

Produktionsbortfall 

Till följd av dödsfall 

113 personer utsattes 2017 för dödligt våld (Brå 2018b) och enligt Brå (2015b) står rånmord 

och sexualbrott tillsammans för en tredjedel av det totala dödliga våldet. Av de totala rånen och 

sexualbrotten tillsammans beräknas rån stå för 37 procent, alltså 14 stycken. Som nämnt ovan 

antas personrån stå för 68 procent av de totala rånen, vilket är 9.52 stycken vilket avrundas till 

10 personer som antas dö till följd av personrån varje år. Åldersfördelningen bland personer 

utsatta för brott är tagna från Brå (2016c) och ses nedan, samt en applicering av procenten 

utifrån antalet antagna dödsfall på grund av personrån per år 

Åldersgrupper Procent av de utsatta Antal dödsfall 

16–24 37 4 

25–44 31 3 

45–64 21 2 

65–79 10 1 

 

Här har inga uppgifter funnits angående fördelningen mellan könen, därför har medelvärdet av 

produktionsbortfallen använts, vilket ger följande värden i kronor 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 30 878 760 21 253 508 19 899 738 

25–44 20 063 615 14 369 447 13 453 073 

45–64 13 098 790 2 611 442 2 444 479 

65–79 709 941 0 0 

Totalt 64 751 105 38 234 397 35 797 290 
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Till följd av sjukfrånvaro 

Personer under 15 år har inte inkluderats i följande beräkningar då det har antagits att 

majoriteten av dessa inte arbetar. Här har även kvinnor och män separerats för att göra en mer 

verklighetstrogen beräkning på grund av inkomstskillnaderna mellan könen. Antal dagar 

sjukfrånvaro redovisas i tabellerna nedan. Då antal dagar i tabellen är de som Försäkringskassan 

betalar ut i sjukpenning adderas slutligen de första 14 dagar som individen är sjukskriven innan 

sjukpenning betalas ut.  

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde 

antal dagar  

Antal sjukskrivna 

kvinnor 

(personrån) 

Antal dagars 

sjukskrivning kvinnor 

(personrån)  

Inklusive de 

första 14 dagarna 

av sjukskrivning 

1–6 dagar 3,5 412 1 442 7 210 

7–29 dagar 18,5 412 7 633 13 401 

30–59 dagar 44,5 51 2 270 2 984 

60–89 74,5 34 2 533 3 009 

90–179 dagar 134,5 73 9 819 10 841 

180–364 272 77 20 944 22 022 

365+ 365 192 70 080 72 768 

Totalt    132 235 

 

På samma sätt beräknades antal dagars sjukskrivning för män, vilket gav 

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde 

antal dagar  

Antal sjukskrivna 

män (personrån) 

Antal dagars 

sjukskrivning män 

(personrån)  

Inklusive de 

första 14 dagarna 

av sjukskrivning 

1–6 dagar 3,5 309 1 082 5 408 

7–29 dagar 18,5 662 12 247 21 515 

30–59 dagar 44,5 58 2 581 3 393 

60–89 74,5 38 2 831 3 363 

90–179 dagar 134,5 76 10 222 11 286 

180–364 272 76 20 672 21 736 

365+ 365 171 62 415 64 809 

Totalt    131 510 

 

Produktionsbortfallet beräknas sedan på antal sjukskrivningsdagar subtraherat helgdagar (31 

procent), vilka uppgår till 91 242 dagar för kvinnor och 90 742 dagar för män. Detta 
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multiplicerat med lönekostnader. Det beräknade produktionsbortfallet till följd av sjukskrivning 

på grund av personrån visas nedan.  

(kr) Intern kostnad Extern kostnad 

Kvinnor 68 431 613 64 051 989 

Män 85 297 386 79 852 872 

Totalt 153 728 999 143 904 861 

 

Till följd av frihetsberövande 

Här har kvinnor och män separerats för att göra en mer verklighetstrogen beräkning på grund 

av inkomstskillnaderna mellan könen. 14 kvinnor och 267 män antas dömda för personrån 2016 

(Brå 2017d), vilket beräknas till 4 752 arbetsdagars frihetsberövande för kvinnor och 90 641 

för män. Produktionsbortfallet av förvärvsarbete till följd av frihetsberövande för personrån 

beräknas baserat på den viktade lönen för män respektive kvinnor till 59 097 932 kronor för 

män, 2 551 824 kronor för kvinnor och totalt 61 649 756 kronor. 

Personer under 20 stod 2016 för hälften av personer dömda för rån, personer i åldrarna 20–64 

för den andra halvan. 95 393 dagar beräknas totalt spenderas i fängelse till följd av personrån, 

och produktionsbortfallet i hemarbete till följd av frihetsberövande för personrån beräknas 

således till 36 418 413 kronor. 
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Sexuellt våld 

Direkta kostnader 

Sjukvård 

Slutenvård 

Våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt tvång har beräknats orsaka 162 vårdtillfällen i sluten 

vård år 2016. Detta multiplicerat med den genomsnittliga kostnaden per vårdtillfälle på 74 277 

kronor ger en total kostnad för sluten vård till följd av sexuellt våld på 12 032 874 kronor.  

Öppenvård på sjukhus 

Enligt samma beräkningsmetod som ovan orsakar sexuellt våld 1 405 vårdtillfällen i öppen vård 

på sjukhus, vilket multiplicerat med kostnaden per vårdtillfälle på 3 597 kronor, ger en total 

kostnad för öppenvård på sjukhus till följd av sexuellt våld på 5 053 785 kronor. 

Primärvård 

Sexuellt våld beräknas orsaka 2 541 vårdtillfällen i primärvården, vilket multiplicerat med 

kostnaden per vårdtillfälle på 1 706 kronor, ger en total kostnad för öppenvård på sjukhus till 

följd av sexuellt våld på 4 334 946 kronor. 

Rättsväsendet 

Polis 

Det antas baserat på beräkningarna beskrivna tidigare att polisen handlade 4 254 fall av sexuellt 

våld år 2016, vilket multiplicerat med kostnaden per prestation för polisen på 19 282 kronor ger 

en poliskostnad till följd av sexuellt våld på 82 025 628 kronor. 

Åklagare 

Det totala antalet beslutade brottsmisstankar för sexualbrott uppgick 2016 till 11 618 

(Åklagarmyndigheten 2017). Av dessa beräknas sexuellt våld stå för 40 procent baserat på 

antalet anmälda brott, vilket ger 4 647 stycken. Detta multiplicerat med kostnaden för åklagare 

per brottsmisstanke för sexualbrott på 9 224 kronor (Åklagarmyndigheten 2017) ger en total 

kostnad för åklagare till följd av sexuellt våld på 42 863 928 kronor. 

Domstol 

3 882 fall av sexualbrott gick 2016 vidare till domstol (Åklagarmyndigheten 2017) och även 

här antas att 40 procent av dessa brott gäller sexuellt våld, det vill säga 1 553 stycken. Den 

genomsnittliga kostnaden för ett brottmål i tingsrätten 2016 är 17 701 kronor (Domstolsverket 

2017) och hit tillkommer kostnader för offentlig försvarare och målsägarbiträde på totalt 30 788 
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kronor. Detta ger att den totala kostnaden för domstol till följd av sexuellt våld uppgår till 

75 303 417 kronor.  

Kriminalvård 

År 2016 dömdes 136 personer till fängelse för våldtäkt eller grov våldtäkt och 12 personer antas 

dömda för övrigt sexuellt våld baserat på andelar av anmälda brott (Brå 2017d). 

Den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt uppgår till 25 månader och grov våldtäkt till 52 

månader (Brå 2015a). Då inga uppgifter finns gällande hur många personer som döms till 

respektive strafflängd, har beräkningarna gjort på ett medelvärde, alltså 38,5 månader. För 

övriga fall av sexuellt våld har en genomsnittlig strafftid på 19 månader beräknats utifrån 

strafftiderna för de olika brotten beskrivna i 6 kap. Brottsbalk (1962:700). Det totala antalet 

månader i fängelse beräknas därför vara 5 464 vilket är lika med 163 920 dagar. Två tredjedelar 

av dessa dagar spenderas på anstalt och ger en total kostnad på 368 164 320 kronor, medan en 

tredjedel spenderas med villkorlig frigivning vilket uppgår till en kostnad på 15 517 760 kronor.  

Socialtjänst 

Kvinno- och tjejjourer 

Som beskrivet under brottstypen Våld i nära relationer antas kvinno- och tjejjourerna i landet 

arbeta med kvinnor som fallit offer för både våld i nära relationer och sexuellt våld, och 

kostnaderna har därför delats upp mellan brottstyperna. 42 procent av kostnaderna antas tillhöra 

sexuellt våld, alltså 20 863 080 kronor. 

Försäkringskassan 

Då Försäkringskassan inte särredovisar sjukskrivningar till följd av sexualbrott har 

uppskattningar utifrån sjukskrivningar för våldshändelser gjorts. 

Andelen personer som sjukskrivits respektive perioder till följd av våldshändelser är tagna från 

SCB (2004) och Försäkringskassan (2018), antal sjukskrivna till följd av sexuellt våld är 

beräknade efter antalet anmälda våldtäktshändelser mot kvinnor respektive män under 2016. 

Det totala antalet personer som sjukskrivits beräknas till 343 och det antas att besluten om 

sjukpenning uppgår till en per person. Styckkostnaderna per beslut för sjukpenning för 

Försäkringskassan uppgick 2016 till 1 572 kronor (Försäkringskassan 2017a). Detta innebär att 

administrationskostnaderna för Försäkringskassan till följd av sexuellt våld uppskattas till 539 

196 kronor. 
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Brottsoffermyndigheten 

Brottsoffermyndigheten beräknades 2016 handlägga 339 ärenden kopplade till sexuellt våld, 

vilket multiplicerat med handläggningskostnaden per ärende ger en kostnad till följd av sexuellt 

våld på 805 464 kronor. 

Brottsofferjouren 

Sexuellt våld antas stå för 3,3 procent av Brottsofferjourens totala kostnader, vilket beräknas 

till 434 039 kronor. 

Indirekta kostnader 

Produktionsbortfall 

Till följd av dödsfall 

På grund av svårigheter med att skilja data mellan våldtäkt och övriga sexualbrott har 

kostnaderna för dessa två brottstyper beräknat tillsammans i följande beräkningar för 

produktionsbortfall till följd av dödsfall. Inga beräkningar för denna kostnad kommer därför 

göras under brottstypen övriga sexualbrott. 

113 personer utsattes 2017 för dödligt våld (Brå 2018b) och enligt Brå (2015b) står rånmord 

och sexualbrott tillsammans för en tredjedel av det totala dödliga våldet. Av de totala rånen och 

sexualbrotten tillsammans beräknas sexualbrott stå för 63 procent, alltså 24 stycken. Då 

uppgifter om kön på dessa individer inte funnits att tillgå har antagits att hälften av dessa är 

män och hälften kvinnor.  

År 2016 avled 1 129 personer till följd av självmord, där män räknas stå för två tredjedelar 

(Folkhälsomyndigheten 2018). En studie om förhållandet mellan sexuella övergrepp och 

självmordsförsök visade att 43 procent av de kvinnor och 17 procent av männen som försökt 

begå självmord hade utsatts för sexuella övergrepp (Lindberg et al. 2006). Trots att det kan 

tänkas att självmordsförsöken även beror på andra faktorer än utsatthet för sexuella övergrepp 

kommer samtliga av dessa självmordsförsök i brist på annan information antas vara till följd av 

sexuella övergrepp. Antas förhållandet mellan sexuella övergrepp och självmordsförsök även 

gälla mellan sexuella övergrepp och fullbordade självmord beräknas 162 självmord av kvinnor 

och 128 av män till följd av sexualbrott. Totalt antal dödsfall till följd av våldtäkt och övriga 

sexualbrott uppgår då till 174 kvinnor och 140 män. 

Utifrån andelarna utsatta för sexualbrott (Brå 2018a) har antagits att antalet döda är fördelade 

över åldersgrupperna likt följande 
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Åldersgrupp Kvinnor Män 

16–24 116 62 

25–44 47 31 

45–64 9 36 

65–79 2 11 

Detta multiplicerat med värden av produktionsbortfall beräknade tidigare, ger följande 

produktionsbortfall gällande olika typer av arbete för respektive åldersgrupp, i kronor 

Kvinnor 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 1 000 060 012 546 252 932 511 624 032 

25–44 346 946 903 199 250 860 186 585 300 

45–64 63 604 926 10 442 421 9 774 792 

65–79 1 535 226 0 0 

 

Män 

Ålder Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

16–24 422 726 726 366 895 974 343 437 654 

25–44 185 810 714 165 547 781 154 963 265 

45–64 217 136 736 52 242 228 48 902 076 

65–79 7 174 948 0 0 

 

Totalt beräknas produktionsbortfallet på grund av dödsfall till följd av sexualbrott uppgå till 

följande, i kronor. 

Hemarbete Förvärvsarbete internt Förvärvsarbete externt 

2 244 996 191 1 340 632 196 1 255 287 119 

 

Till följd av sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro beräknas från Försäkringskassans redovisade antal dagar med sjukpenning år 

2016. Då detta inte inkluderar de första 14 dagarna av sjukskrivning så adderas dessa dagarna 

till de totala antalet dagar. 
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Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde 

antal dagar  

Antal sjukskrivna 

kvinnor (sexuellt 

våld) 

Antal dagars 

sjukskrivning kvinnor 

(sexuellt våld)  

Inklusive de 

första 14 dagarna 

av sjukskrivning 

1–6 dagar 3,5 108 378 1 890 

7–29 dagar 18,5 108 1 998 3 510 

30–59 dagar 44,5 14 623 819 

60–89 74,5 9 670,5 797 

90–179 dagar 134,5 19 2 555,5 2 822 

180–364 272 20 5 440 5 720 

365+ 365 50 18 250 18 950 

Totalt  328 29 915 34 507 

 

På samma sätt beräknades antal dagars sjukskrivning för män, vilket gav 

Antal dagars 

sjukskrivning 

Medelvärde 

antal dagar  

Antal sjukskrivna 

män (sexuellt 

våld) 

Antal dagars 

sjukskrivning män 

(sexuellt våld)  

Inklusive de 

första 14 dagarna 

av sjukskrivning 

1–6 dagar 3,5 3 10,5 53 

7–29 dagar 18,5 7 129,5 228 

30–59 dagar 44,5 0 0 0 

60–89 74,5 0 0 0 

90–179 dagar 134,5 1 134,5 149 

180–364 272 1 272 286 

365+ 365 3 1 095 1 137 

Totalt  15 1 641,5 1 852 

 

Kvinnor var 2016 sjukskrivna 23 810 arbetsdagar (69 procent av totala antalet dagar) och män 

1 278. Detta multiplicerat med genomsnittliga lönekostnader ger oss produktionsbortfallet för 

sexuellt våld som redovisas nedan. 

(kr) Intern kostnad Extern kostnad 

Kvinnor 17 857 373 16 714 501 

Män 1 201 207 1 124 534 

Totalt 19 058 580 17 839 035 
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Till följd av frihetsberövande 

Enligt beräkningar i tidigare del antas antalet dagar personer sitter frihetsberövade till följd av 

sexuellt våld uppgå till 163 920 dagar. Av dessa var 69 procent arbetsdagar, alltså 113 105 

stycken. Då samtliga personer som dömdes till fängelse till följd av våldtäkt och 99 procent av 

de dömda för sexualbrott år 2016 var män, kommer kostnaderna beräknas enbart på mäns 

genomsnittliga inkomst.  

Den beräknade viktade inkomsten per dag uppgick till 952 kronor per dag för män, vilket ger 

ett produktionsbortfall i förvärvsarbete på 107 675 960 kronor. 

Personer under 20 år stod 2016 för 32 procent av de dömda för sexuellt våld, personer i åldrarna 

20–64 för 63 procent och personer äldre än 64 för 5 procent. Detta ger 46 626 timmars förlorat 

hemarbete för första åldersgruppen, 237 520 timmar för den andra och 23 222 timmar för den 

tredje. Totalt beräknas produktionsbortfallet i hemarbete till följd av frihetsberövande för 

sexuellt våld uppgå till 57 477 816 kronor. 
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Övriga sexualbrott 

Direkta kostnader 

Rättsväsendet 

Polis 

Baserat på tidigare års förhållande mellan anmälda och handlagda brott antas 5 633 fall av 

övriga sexualbrott ha handlagds av polisen år 2016, vilket multiplicerat med kostnaden per 

prestation för polisen ger en poliskostnad till följd av övriga sexualbrott på 108 615 506 kronor. 

Åklagare 

Det totala antalet beslutade brottsmisstankar för sexualbrott uppgick 2016 till 11 618 

(Åklagarmyndigheten 2017). Av dessa beräknas sexuellt våld stå för 40 procent av dessa baserat 

på antalet anmälda brott, och övriga sexualbrott då för 60 procent alltså 6 971 stycken. Detta 

multiplicerat med kostnaden för åklagare per brottsmisstanke för sexualbrott på 9 224 kronor 

(Åklagarmyndigheten 2017) ger en total kostnad för åklagare till följd av övriga sexualbrott på 

64 300 504 kronor. 

Domstol 

3 882 fall av sexualbrott gick 2016 vidare till domstol (Åklagarmyndigheten 2017) och även 

här antas att 60 procent av dessa brott gäller övriga sexualbrott, det vill säga 2 329 stycken. Den 

genomsnittliga kostnaden för ett brottmål i tingsrätten 2016 är 17 701 kronor (Domstolsverket 

2017) och hit tillkommer kostnader för offentlig försvarare och målsägarbiträde på totalt 30 788 

kronor. Detta gör att den totala kostnaden för domstol till följd av övriga sexualbrott uppgår till 

112 930 881 kronor.  

Kriminalvård 

År 2016 dömdes 266 personer för sexualbrott och 118 av dessa antas vara till följd av 

sexualbrott som inte klassas som sexuellt våld (Brå 2017d). Den genomsnittliga strafftiden på 

15 månader för dessa övriga sexualbrott har beräknats fram baserat på strafftiderna för de olika 

brotten beskrivna i 6 kap. Brottsbalk (1962:700). Det totala antalet månader i fängelse beräknas 

därför vara 1 770 vilket är lika med 53 100 dagar. Detta ger en kostnad på 119 262 600 kronor 

för de dagar som spenderas på anstalt och 5 026 800 kronor för resterande dagar med villkorlig 

frigivning.  
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Brottsofferjouren 

Övriga sexualbrott antas stå för 15,7 procent av Brottsofferjourens årliga totala kostnader, vilket 

beräknas till 2 064 974 kronor. 

Indirekta kostnader 

Produktionsbortfall 

Till följd av frihetsberövande 

Enligt beräkningar i tidigare del antas antalet dagar förövare sitter frihetsberövade till följd av 

det som valts att definieras som övriga sexualbrott uppgå till 53 100 dagar. Av dessa var 69 

procent arbetsdagar, alltså 36 639 stycken. Likt för sexuellt våld var i princip samtliga dömda 

till fängelse till följd av övriga sexualbrott män och kostnaderna kommer därför baseras enbart 

på mäns genomsnittliga inkomst. De viktade inkomsterna för manliga förövare av övriga 

sexualbrott ger ett produktionsbortfall i förvärvsarbete till följd av frihetsberövande på 43 893 

522 kronor. 

Personer under 20 år stod 2016 för 17 procent av de dömda de brott som här definieras som 

övriga sexualbrott, personer i åldrarna 20–64 för 72 procent och personer äldre än 64 för 11 

procent. Detta ger 12 036 timmars förlorat hemarbete för första åldersgruppen, 131 900 timmar 

för den andra och 24 824 timmar för den tredje. Totalt beräknas produktionsbortfallet i 

hemarbete till följd av frihetsberövande för sexuellt våld uppgå till 31 558 120 kronor. 
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Bilaga 2 

I kostnadsberäkningarna har ett flertal kostnader av olika skäl uteslutits. Detta inkluderar 

kostnader för 

Materiella kostnader 

• förväntan av att brott ska ske 

o volontärer (nattvandrare) 

o lås- och vaktjänster  

o administrationskostnader för försäkringar 

• minskade bostadspriser i brottsdrabbade områden 

• behandlingsprogram för personer dömda för brott 

• övriga påföljder utöver fängelse  

o intensivövervakning (fotboja) 

o individer endast dömda till villkorlig dom 

o skyddstillsyn  

• obduktion 

• tandvårdsskador 

• läkemedel 

• ambulanstransport 

• öppen psykiatri 

• rättspsykiatri 

• hovrätten 

• vårdnadstvister och andra familjetvister som går till åklagare och domstol 

• brottsoffermyndighetens arbete med individer utsatta för övriga sexualbrott 

• socialtjänstens arbete med individer utsatta för brott utöver våld i nära relation 

Intangibla kostnader 

• ekonomiskt, materiellt och socialt våld 

• förövarens smärta och lidande  

• närstående  

• förövarens närstående  

• oro 

 


