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Delbetänkandet Vägar till ett tryggare
samhälle (SOU 2021:85)
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de särskilda
förslagen avseende att stärka stödet till brottsutsatta i delbetänkandet av
Trygghetsberedningen; Vägar till ett tryggare samhälle, samtida och framtida
kriminalpolitiska utmaningar. Folkhälsomyndigheten tillstyrker utredningens
förslag och vill samtidigt lämna några kommentarer.

Folkhälsomyndighetens kommentarer
Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka konsekvenser kriminalitetens
utveckling kan få för vem som blir utsatt för brott, var och på vilket sätt samt
bedöma i vilken grad det finns förmåga hos berörda aktörer i samhället att ge
relevant stöd och skydd åt brottsutsatta. Folkhälsomyndigheten instämmer i
utredningens övergripande analyser av utvecklingen och att det finns behov av de
föreslagna åtgärderna för att förbättra för brottsutsatta.
Det här är en viktig folkhälsofråga då konsekvenserna av att utsättas för brott ofta
är omfattande och kan bidra till ökad otrygghet och psykisk och fysisk ohälsa.
Risken för och konsekvenserna av att utsättas för brott är också ojämnt fördelad i
befolkningen, vilket uppmärksammas på ett bra sätt i utredningen.
Folkhälsomyndigheten bedömer därmed att utredningens förslag kan bidra till
folkhälsopolitikens mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa.
För att få en mer heltäckande bild av relevant kunskap på brottsofferområdet kan
även datainsamlingar som inte nämns i utredningen vara användbara, t.ex.
Folkhälsomyndighetens återkommande nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika
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villkor där det finns frågor om trygghet och utsatthet för våld.
Folkhälsomyndigheten har även genomfört undersökningen SRHR 2017, en
enkätstudie där personer i åldern 16–84 år har svarat på frågor om sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), och där ökad utsatthet för bl.a. sexuella
trakasserier, sexuella övergrepp och våld uppmärksammas. I det föreslagna
uppdraget till Brottsoffermyndigheten att bl.a. kartlägga behov av stöd, information
och skydd som olika grupper av brottsutsatta har, kan en utveckling av kvalitativa
uppföljningar bidra till ytterligare kunskap.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Karin Tegmark Wisell. I den
slutliga handläggningen har avdelningscheferna Anna Bessö och Britta Björkholm,
chefsjuristen Bitte Bråstad samt enhetschefen Anna Månsdotter deltagit. Utredaren
Linda Brännström har varit föredragande.
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