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Generaldirektören om året som gått

Rättsväsendets utveckling måste baseras på kunskap, och beslut om 
dess verksamheter, liksom diskussioner om brottsligheten och krimi-
nalpolitiken, måste vila på fakta och analyser av bästa möjliga kvali-
tet. Brå har därför en viktig roll som kunskapscentrum, genom att ta 
fram och tillhandahålla beslutsunderlag till nytta för regeringen och 
rättsväsendets myndigheter. Under året har Brå också fortsatt arbetet 
med att identifiera angelägna utvecklingsområden och att föra ut re-
sultaten så att de kommer till nytta för rättsväsendets verksamheter.

Statistikverksamheten är Brås mest resursintensiva verksamhet. Den 
resulterar i stora mängder löpande statistik, om exempelvis utsatt-
het för brott, otrygghet, polisanmälda respektive personuppklarade 
brott, domslut, kriminalvård och återfall i brott. I princip hela sta-
tistikverksamheten, och utvecklingen av den, drivs på uppdrag av 
regeringen.

En annan resursintensiv verksamhet är forsknings- och utvecklingsverksam-
heten. På regeringens uppdrag levererades under 2016 bland annat kunskap 
om it-relaterad brottslighet, bedrägerier och avhopparverksamhet, samt om 
målsägare i rättsprocessen. Brå presenterade också egeninitierade forsknings-
produkter, exempelvis om personrån, otillåten påverkan mot myndighetsperso-
ner och kriminell infiltration av företag.

Ett tredje uppdrag för Brå är att understödja utvecklingen av lokalt brotts-
förebyggande arbete. Regeringen betonar nu ytterligare vikten av ett kunskaps-
baserat brottsförebyggande arbete, och från och med 2016 har Brå fått ett 
utökat anslag och ansvar inom detta område. Under året har därför ett inten-
sivt planerings- och uppstartsarbete pågått för att Brå ska kunna bidra till ett 
förbättrat brottsförebyggande arbete, både nationellt och lokalt. Bland annat 
utvecklades ett nytt kunskapsstöd i form av en webbaserad basutbildning för 
lokala brottsförebyggande aktörer.

Under året påbörjade Brå genomförandet av den handlingsplan som togs fram 
2015 för utveckling av arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamhe-
ten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Genusdimensionen ska 
i möjligaste mån finnas med i Brås produktion av forskning, statistik och stöd.

Det arbete som genomförts under det gångna året har gjort Brå än starkare. Vi 
kan med stolthet producera och leverera kunskap som inte bara är av största 
vikt för regeringen och för rättsväsendets myndigheter, utan också är av funda-
mental betydelse för alla människor i Sverige.

Stockholm i februari 2017

Erik Wennerström
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Några händelser under året1

Januari Den 12 januari publicerades årsrapporten Nationella trygghets
undersökningen 2015. Om utsatthet, otrygghet och förtroende.

 Den 27 januari publicerades en ny version av skriften Samver
kan i lokalt brottsförebyggande arbete. En samproduktion med 
Polismyndigheten och SKL.

Februari Den 22 februari publicerades Brås årsredovisning för 2015.

 Den 29 februari publicerades rapporten Den framtida verksam
hetsvolymen i rättskedjan. 

Mars Den 16 mars publicerades rapporten Bedrägeribrottsligheten  
i Sverige.

 Den 31 mars publicerades 2015 års slutliga statistik över anmäl-
da brott, handlagda brott, misstänkta personer och konstaterade 
fall av dödligt våld.

April Den 1 april publicerads rapporten Målsägandes medverkan  
i rättsprocessen.

 Den 12–13 april hölls konferensen Råd för framtiden i  
Halmstad.

Maj Den 13 maj publicerades rapporten Stöd till avhoppare från 
kriminella grupperingar.

 Den 31 maj publicerades 2015 års slutliga statistik över  
lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård och återfall i brott.

1 Här presenteras endast ett urval händelser och produkter.  
En komplett översikt över årets publikationer återfinns i bilaga 2.

Stöd till avhoppare från  kriminella grupperingar
En nationell kartläggning
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Otillåten påverkan  mot myndighetspersoner
En uppföljning
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Juni Den 14–16 juni hölls konferensen the Stockholm Criminology 
Symposium 2016.

 Den 21 juni publicerades rapporten Personrån. En studie om 
vilka som utsätts, om brotten samt om riskfaktorer för rån bland 
unga.

Augusti Den 23 augusti publicerades rapporten Kriminella nätverk och 
grupperingar.

September Den 8 september publicerades rapporten Otillåten påverkan mot 
myndighetspersoner. En uppföljning.

 Den 29 september publicerades statistiken över hatbrott.

Oktober Den 14 oktober publicerades rapporten Har bedrägerier och 
misshandel blivit svårare att personuppklara?

 Den 20 oktober publicerades kortanalysen Flera gärnings
personer vid brott. Brott med en kontra flera gärningspersoner 
2005–2014.

November Den 3 november publicerades Utsatthet för brott 2015. Resultat 
från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016. 

 Den 30 november publicerades rapporten Verksamma åtgärder 
mot brott i socialt utsatta områden.

December Den 7 december publicerades rapporten Insats Fenix.

 Den 20 december publicerades rapporten Skolundersökningen 
om brott 2015.

Rapport 2016:21

Skolundersökningen  om brott 2015
Om utsatthet och delaktighet i brott
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Kunskapsmyndighet för rättsväsendet

Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum för 
rättsväsendet. Myndigheten ska bidra till att utveckla kunskapen inom det kri-
minalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. I uppdraget in-
går att ansvara för både den officiella rättsstatistiken och annan statistik, vilket 
innefattar att producera, följa, analysera och rapportera om statistiken. Upp-
draget innebär också att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete, 
som ger regeringen och rättsväsendets myndigheter ett kvalificerat underlag för 
åtgärder och prioriteringar, liksom att löpande bistå regeringen i kriminalpo-
litiska frågor. Myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhällets 
reaktioner på brott, och utvecklar nya kunskapskällor på området. Vidare bi-
står Brå rättsväsendets myndigheter med stöd som bidrar till att utveckla och 
effektivisera verksamheterna vid rättsväsendets myndigheter. Brå sprider också 
kunskap och ger stöd till brottsförebyggande aktörer, för att de i sin tur ska 
kunna bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete utifrån sina lokala möj-
ligheter. Kraven på hög kvalitet förutsätter nära kontakter med universitet och 
högskolor, och kraven på att svara upp mot rättsväsendets behov av kunskap 
kräver ett nära och förtroendefullt samarbete med dessa.

Organisation 
Brå är en förhållandevis liten myndighet med drygt 100 anställda.

Sakverksamheten är indelad i sex enheter och två funktioner:

• enheten för rättsstatistik, inklusive funktionen för utveckling av rättsstatistik

• enheten för statistiska undersökningar, inklusive funktionen för analys av 
statistik om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat

• enheten för forskning och utveckling

• enheten för utvärdering och polisforskning

• enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet

• enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Förvaltningsavdelningen är indelad i fyra enheter och ett kansli:

• enheten för ekonomi och administration

• enheten för kommunikation

• enheten för IT

• enheten för personal

• kansliet för juridiskt stöd.

Till organisationen hör även Brås insynsråd, vars uppgift är att utöva samhäl-
lets insyn i myndighetens organisation och verksamhet och att ge generaldi-
rektören råd. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen och kommer från 
riksdagen och rättsväsendet. Brås generaldirektör är ordförande. Fyra proto-
kollförda möten genomfördes under 2016.
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Till Brå hör också ett vetenskapligt råd med sju ledande företrädare för det 
akademiska fältet. Ledamöterna informeras om Brås produktion och engageras 
för att ge råd och att vetenskapligt granska rapporter, alternativt rekommen-
dera andra experter som kan bistå myndigheten med granskning. Under året 
arrangerades ett seminarium för ledamötena, där de fick information och gavs 
möjlighet att ge råd om delar av verksamheten. Sammanlagt 23 vetenskapliga 
rapportgranskningar genomfördes under året, varav tio genomfördes av leda-
möterna själva. De granskade rapporterna kom främst från forsknings- och 
utvecklingsverksamheten, men i några fall från statistikverksamheten.

Användbar kunskap för utveckling av rättsväsendet
I rollen som kunskapscentrum för rättsväsendet sträcker sig Brås målområde 
över stora delar av det kriminalpolitiska sakområdet, vilket innebär omfat-
tande utmaningar. Det förutsätter också vissa begränsningar i angreppssättet. 
Brås kunskap bygger främst på samhällsvetenskaplig kompetens, vilket gör att 
myndigheten inte arbetar med utgångspunkt i specialiteter som teknik, medi-
cin, biologi eller psykiatri.

Verksamheten består av tre delar: statistik, forskning och utveckling samt stöd 
till brottsförebyggande arbete. Statistikverksamheten vid Brå består av en bas 
med löpande statistikprodukter, och därutöver utveckling av nya produkter i 
projektform. Forsknings- och utvecklingsverksamheten bedrivs nästan helt i 
projektform, och redovisas främst i enskilda rapporter. Utvecklingsstödet till 
lokalt brottsförebyggande arbete består av en blandning av projekt, särskilda 
satsningar och löpande arbete, vilket resulterar i olika produkter och aktivi-
teter. 

Forskning och utveckling

Utvärdering och 
polisforskning

Forskning om ekonomisk och 
organiserad brottslighet

Rättsstatistik

Kommunikation

Personal

Ekonomi och administration

Kansli

Stab

IT

InsynsrådVetenskapligt råd

Förvaltningsavdelning

Generaldirektör

Statistiska undersökningar

Utveckling av 
brottsförebyggande arbete
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Under året påbörjade Brå, i enlighet med regleringsbrevet, genomförandet av 
den handlingsplan som togs fram 2015 för utveckling av arbetet med jäm-
ställdhetsintegrering2 för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställd-
hetspolitiska målen. Projektplanen beskrev hur Brås jämställdhetsintegrering 
ska leda till att den kunskap som Brå producerar och kommunicerar präglas 
av ett jämställdhetsperspektiv. Under hösten etablerades en organisation för 
genomförandet av arbetet. I september hade Brå två halva personaldagar där 
jämställdhetsintegrering var i fokus. Under hösten genomfördes en del av de 
aktiviteter som är knutna till effektmålen. 

Regeringen satsar på Brå och vill få ut mer av den kunskap som myndigheten 
producerar. Satsningen har bland annat resulterat i ett intensifierat arbete med 
att utveckla stödet till lokala brottsförebyggande aktörer för att kunna arbeta 
kunskapsbaserat. Regeringens satsning har också resulterat i två funktioner på 
myndigheten: funktionen för utveckling av rättsstatistik respektive funktionen 
för analys av statistik om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksam-
hetsresultat. Brå har även ökat arbetet med att identifiera angelägna utveck-
lingsområden i rättsväsendet och omsätta det till stöd till myndigheterna, vilket 
även det ingår i uppdraget från regeringen. Som ett resultat av satsningen har 
även Brås forskningsenheter avsatt mer tid till ett behovsanpassat och målfo-
kuserat stöd. 

2 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Brottsförebyggande rådet 2016–2018.
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Årsredovisningens disposition

Brås årsredovisning lyfter i första hand fram den nya kunskap som offentlig-
gjorts under 2016. Årsredovisningen omfattar däremot inte alla resultat av de 
många regeringsuppdrag och andra projekt som myndigheten avslutat under 
året, utan dessa presenteras i fristående rapporter och andra redovisningar. En 
lista över årets samtliga projekt och verksamheter inom statistik och forskning 
återfinns i bilaga 3, uppdelat på hur de initierats – på uppdrag av regeringen, 
efter förfrågan från andra aktörer eller på Brås initiativ. Endast i begränsad 
utsträckning beskrivs sådan produktion som är årligen återkommande, även 
om den i vissa fall är omfattande. De många projekt som myndigheten bedrivit 
men ännu inte avslutat kommer att avrapporteras de kommande åren.

Vad gäller ordningsföljden på kapitlen inleds resultatredovisningen med tre 
återrapporteringskrav, nämligen de om angelägna utvecklingsområden, om 
analyser respektive om stöd till rättsväsendet. Sedan följer redovisningen av 
statistikverksamheten, med betoning på utvecklingsinsatser. Därefter följer 
forsknings- och utvecklingsverksamheten, uppdelad i studier om brottsligheten 
respektive studier om olika delar av rättsväsendet. Därpå redovisas verksamhe-
ten för utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Detta följs av ett kapitel 
om den internationella verksamheten och om stödverksamheterna, följt av en 
beskrivning av personal- och kompetenssituationen vid myndigheten.

Sedan några år tillbaka redovisas prestationsindikatorer utifrån förväntningar-
na i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovis-
ningen i denna årsredovisning följer förra årets ordning. Det som redovisas är

1. kostnader inklusive overhead för bredare områden av prestationer i forsk-
nings- och utvecklingsverksamheten och i statistikverksamheten 2016, 
2015 och 2014 

2. samlade kostnader inklusive overhead för så många enskilda projekt som 
möjligt från forsknings- och utvecklingsverksamheten, av de projekt som 
slutredovisades 2016, 2015 och 2014.

Slutligen följer den finansiella delen, inledningsvis med en sammanställning 
över väsentliga uppgifter, resultaträkning och balansräkning. Därpå redovisas 
myndighetens anslagsredovisning och tilläggsupplysningar. Sist i årsredovis-
ningen redovisas noter, och därefter följer generaldirektörens underskrift samt 
bilagor.
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Angelägna utvecklingsområden,  
analyser och stöd

Angelägna utvecklingsområden
Brå har sedan 2013 i uppgift att bedöma vilka områden inom rättsväsendet 
som är i särskilt behov av utveckling, samt att bidra med kunskap som svarar 
upp mot de angelägna utvecklingsområden som identifierats. Brås bedömning 
baseras på resultaten från ett systematiskt arbete med bland annat uppslag från 
den egna forskningen och statistiken, kontinuerlig och generell omvärldsbevak-
ning samt en workshop med sju centrala myndigheter om rättsväsendets behov 
av utveckling och kunskap. 

Brås bedömning är att det finns starka skäl att fortsätta fokusera på områden 
som lyfts fram redan 2014 och 2015, nämligen socialt utsatta områden, poli
sens verksamhet, itdimensionen i brott och brottsärenden samt statistik och 
mäthjälp. Utöver dessa har Brå bedömt att ytterligare tre områden är särskilt 
angelägna: genusdimensionen i brottsligheten och reaktionerna på brott, gräns 
och migrationsrelaterade utmaningar och systemutnyttjande brottslighet.

Givet regeringens stora satsning på en jämställdhetsintegrering i myndigheter-
na (JiM) som nu ska genomföras av samtliga myndigheter inom rättsväsendet, 
är det angeläget att särskilt säkerställa ökad tillgång till kunskap som belyser 
genusdimensionen i brottsligheten och i rättsväsendets hantering av denna. Ge-
nusdimensionen behöver finnas med och lyftas fram i all forskning och statistik 
där det är relevant och möjligt. Här finns det utvecklingspotential i Brås pro-
duktion av statistik, forskning och stöd. I och med att Brås produkter används 
av rättsväsendet, får myndighetens JiM-insatser betydelse för möjligheterna till 
jämställdhetsintegrering vid övriga myndigheter i rättsväsendet. Det finns ock-
så behov av och efterfrågan på analyser inom specifika områden, till exempel 
huruvida män och kvinnor behandlas jämställt i rollen som misstänkta, såväl i 
samband med förundersökningar som i domstol.

Myndigheterna inom rättsväsendet ser ett flertal gräns och migrationsrelate
rade utmaningar. Den ökade rörligheten i världen innebär dels möjligheter att 
flytta inom Europa, dels legala flyktingströmmar. Dessa strömmar skapar ris-
ker för ökad utsatthet hos redan utsatta grupper, exempelvis hatbrott riktade 
mot asylsökande, asylboenden och EU-migranter. Inom rättsväsendet leder det 
också till frågor om brottslighet bland migranter, hur språksvårigheter kan 
hanteras och tänkbara konsekvenser av oklara identiteter och åldersuppgifter. 
En del gränsöverskridande brottslighet innebär illegal hantering av människor, 
varor och tjänster. Här finns det behov av mer kunskap om människohandel 
för arbetskraftsexploatering och sexuella ändamål och människosmuggling, 
samt om införsel av illegala vapen och narkotika. Det behövs även kunskap 
om brottslighetens omfattning och karaktär, om hur brotten kan utredas och 
lagföras och om metoder för att förebygga dem.

Det finns ett behov av att ringa in och fokusera på systemutnyttjande brottslig
het. En stor del av brottsligheten hotar system i samhället, men det som här är 
i fokus är dels brottslighet som i större skala profiterar på olika delar av väl-
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färdssystemen, dels brottslighet som utgår från juridiska personer som företag, 
stiftelser och föreningar. Studier har visat omfattande problem med brott som 
riktar sig mot transfereringssystemen, som systematiska bidragsbrott och brott 
mot systemet för assistansersättning. Men kunskapen om både brottsligheten 
och samhällets motåtgärder skulle kunna förbättras. Det finns också tecken på 
att organiserad ekonomisk kriminalitet allt oftare använder sig av företag, stif-
telser och föreningar som medel för brottsligheten. I stor utsträckning saknas 
dock kunskap om tillvägagångssätt och omfattning. En komplikation när brott 
av detta slag ska kontrolleras och åtgärdas är att en alltför stark regelstyrning 
och kontroll riskerar att hämma motivationen att driva företags- och fören-
ingsverksamhet. Även mot denna bakgrund är det viktigt med ökad kunskap 
om denna typ av brottslighet och hur den kan förebyggas och kontrolleras.

Begreppet socialt utsatta områden har etablerats och används av såväl myndig-
heter som kommuner, civilsamhälle, medier och även politiker. Problematiken 
har mötts av ett stort antal kartläggningar och initiativ. Brå har under året ar-
betat med två regeringsuppdrag som avser kartläggningar av både problemen 
och möjliga lösningar. Dessutom arbetar Brå med stöd till det lokala brotts-
förebyggande arbetet i samverkan med framför allt polis och kommun i dessa 
områden. Brå bedömer att det är fortsatt angeläget att följa utvecklingen och 
satsa på studier och analyser för att hitta framkomliga vägar för myndigheter 
och andra aktörer att möta och förebygga problemen. 

Polisens verksamhet är fortsatt ett särskilt angeläget utvecklingsområde, efter-
som polisen är rättsväsendets största myndighet, med mest omedelbar kontakt 
med befolkningen. Polisen är också den myndighet som har störst betydelse 
för arbetet mot brott och otrygghet. De förändringar polisen genomför i och 
med enmyndighetsreformen är fortsatt viktiga att följa och stötta för att bidra 
till att verksamheten utvecklas. Områden som kan nämnas är polisens arbete 
i så kallade socialt utsatta områden, med medborgarlöften och i det brotts-
förebyggande arbetet i samverkan med kommuner. Ett viktigt område är också 
den utredande verksamheten, i hela dess vidd, inklusive om resultatbilden, för-
undersökningsledarskapet och förundersökningsbegränsning.

Det finns ett fortsatt behov av kunskap om itdimensionen i brott och brotts
ärenden. Brå bedömer att it-inslagen i den anmälda brottsligheten ökar och att 
det finns påtagliga förbättringsmöjligheter när det gäller förmågan att hantera 
it-inslagen i brottsärenden, inte minst för att utvecklingen av ny teknik är så 
snabb och omfattande. Rättsväsendets myndigheter behöver fördjupad kun-
skap om hur nya it-möjligheter används i brottsupplägg och påverkar möjlig-
heterna att utreda och lagföra och generellt sett ökad kompetens och kapacitet 
att hantera it-inslagen. Mer kunskap behövs också vad gäller hantering av se-
kretessfrågor när stora datamängder förekommer i brottsärenden. 

Det finns ett fortsatt behov av bättre och mer enhetliga mått på verksamhets
resultaten. Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndighe-
ten menar att det hittills varit för mycket fokus på enskilda resultatmått om 
enskilda aspekter av verksamheten, samt att vissa krav från uppdragsgivaren 
är motstridiga – som när åklagarna ska öka lagföringen och samtidigt öka 
andelen ärenden som förundersökningsbegränsas. Myndigheterna efterfrågar 
en uppsättning genomtänkta och samspelta resultatmått som täcker fler cen-
trala verksamhetsområden och där måtten omfattar flera myndigheters arbete 
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i rättskedjan. De efterfrågar även bistånd med att utveckla styrmodeller som 
bygger och tar vara på sådana resultatmått. Brå bedömer att det går att vida-
reutveckla och komplettera dagens centrala resultatmått för exempelvis olika 
delar av verksamheten för utredning och lagföring. Samtidigt är bedömningen 
att möjligheterna att ta ett större grepp på frågan beror på Brås arbete med 
att ta fram ny verksamhetsstatistik, som möjliggörs i och med digitaliseringen 
i rättskedjan. I det sammanhanget skapas särskilt intressanta möjligheter att 
utveckla nya och mer relevanta resultatmått genom rättskedjan. Det gäller så-
väl nya mätpunkter som särskilt intressanta dimensioner, till exempel hand-
läggningstider och ärendebalanser. Förutsättningarna för detta är helt beroende 
av hur digitaliseringen utvecklas. Utöver att utveckla registerstatistiken är det 
angeläget att vidareutveckla andra statistikprodukter som bygger på surveytek-
nik, exempelvis mer utvecklad statistik beträffande socialt utsatta områden och 
mer omfattande versioner av NTU, som ger möjlighet att systematiskt följa och 
bedöma polisens utmaningar och resultat från lokal till nationell nivå. 

Brå arbetade under året med att ta fram kunskap inom samtliga områden som 
tidigare identifierats som angelägna. En del publikationer behandlar fler än ett 
av dessa och inom många områden pågår, eller planeras för, forskning som 
syftar till att svara upp mot de närmaste årens behov. 

När det gäller kunskap om socialt utsatta områden och miljöer redovisade  
Brå ett regeringsuppdrag i form av en kunskapsöversikt om insatser mot brott 
och otrygghet i socialt utsatta områden. Arbete med ytterligare ett regerings-
uppdrag med fokus på socialt utsatta områden pågår. Detta projekt ska ta 
fram kunskap om relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden och 
kommer att redovisas i mars 2018. Relevant i sammanhanget är fortsatt UR-
BAN 15-statistiken, som omfattar statistik över anmälda brott och trygghet i 
stadsdelar som kännetecknas av ett utbrett utanförskap och som omfattas av 
det urbana utvecklingsarbetet. Rapporten Kriminella nätverk och grupperingar 
bidrar med kunskap som tar sin utgångspunkt i polisens arbete i de tre stä-
derna Stockholm, Göteborg och Malmö, och i stor utsträckning ifrån utsatta 
områden i och kring dessa städer. Utöver statistik och forskningsarbete har Brå 
bidragit med ett omfattande stöd till rättsväsendets myndigheter, och då främst 
till Polismyndigheten i deras arbete i socialt utsatta områden. Stödet – på både 
lokal och nationell nivå – har bland annat bestått av engagemang i referens-
grupper och riktade insatser, av föreläsningar och utbildningar. 

Utöver kunskapen om socialt utsatta områden, har Brå även tagit fram annan 
kunskap till nytta för Polismyndighetens utveckling, såsom polisens bemötande 
av målsägande vid målsägandes medverkan i rättsprocessen, liksom polisens 
avhopparverksamhet för att stötta avhoppare från kriminella grupperingar. 
Därtill kan nämnas kortanalysen om polisens provtagning vid misstanke om 
ringa narkotikabrott. Brå har under året också utvecklat stödet till lokalt 
brottsförebyggande arbete, och i arbetet med bland annat medborgardialoger 
innebär det ett nära samarbete med Polismyndighetens utvecklingscentrum. 
Samverkanshandboken, som framförallt används av polis och kommun i lo-
kalt brottsförebyggande arbete, uppdaterades och kom dessutom i nyutgåva i 
början av året. 

Kunskap om it-dimensionen i brott och brottsärenden togs fram i en rad olika 
publikationer, främst rapporten Itinslag i brottsligheten och rättsväsendets 
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förmåga att hantera den. Rapporten lyfter fram en rad utvecklingsbehov hos 
bland andra Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, framförallt behovet 
av utbildning. Även rapporterna Bedrägeribrottsligheten i Sverige och Krimi
nell infiltration av företag bidrar med kunskap om it-dimensionen i brott och 
brottsärenden. 

Brå redovisade regeringsuppdraget om resultatutvecklingen avseende utredning 
och lagföring, som berör brottmålens omfång och komplexitet under de senaste 
tio åren. I en kortanalys belyser Brå utvecklingen (under perioden 2005–2014) 
av brott med flera gärningspersoner, som bland annat kan påverka brottmålens 
omfattning. Brå har under året också arbetat med ett regeringsuppdrag om 
stora brottmål, som kommer att redovisas under våren 2017. Detta uppdrag 
tar sikte på särskilt stora förundersökningar och brottmål, och att uppskatta 
resursåtgång för dessa samt att bedöma vad som ligger bakom utvecklingen. 

När det gäller utvecklingen av bättre och mer enhetliga mått på verksamhets-
resultaten är detta ett område som Brå lägger stora resurser på och kontinuer-
ligt bidrar till. Brå ska tillvarata de vinster som digitaliseringen av rättskedjan 
medför, och bedriver sedan 2013 ett projekt som ska utveckla bättre kunskaps-
underlag för uppföljning och styrning av rättsväsendet. Under året har även 
arbete med att utveckla den så kallade misstankestatistiken bedrivits. 

Brå har även påbörjat och bedrivit arbete som tagit fram kunskap inom de 
tre nya områden som identifierats som angelägna 2016: genusdimensionen i 
brottsligheten och reaktionerna på brott, gräns och migrationsrelaterade ut
maningar och systemutnyttjande brottslighet. Även om inga enskilda rapporter 
har fokuserat på genusaspekter per se under året, har Brå som helhet ställt om 
till att i betydligt större utsträckning lyfta fram kvinnor och män, flickor och 
pojkar, i både statistiken och redovisningen av resultaten. Gräns- och migra-
tionsrelaterade utmaningar lyfts bland annat fram i uppdraget om resultatut-
vecklingen avseende utredning och lagföring, i rapporten om brottslighetens 
karaktär, Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara?. 
Här belyser Brå bland annat om brottslighet med internationella förgreningar 
har ökat. Kortanalysen Utvisning på grund av brott 2000–2014 belyser hur 
utvisning på grund av brott har tillämpats. Kunskap som svarar upp mot beho-
ven att ringa in och fokusera på det som Brå kallar systemutnyttjande brottslig-
het återfinns bland annat i rapporten Kriminell infiltration av företag, liksom 
i rapporterna Otillåten påverkan mot myndighetspersoner och Otillåten på
verkan mot Migrationsverket. Brå har under året fortsatt att föreläsa om rap-
porterna Matchfixning och Intyget som dörröppnare till välfärden, som båda 
publicerades 2015. 

Analyser av statistik om brottsutvecklingen  
och om ärendevolymerna i rättskedjan
En särskild funktion vid Brå analyserar statistik om brottsutvecklingen och om 
rättsväsendets verksamhetsresultat. Funktionen publicerar så kallade kortana-
lyser med ny kunskap, som dock inte är lika djuplodande som forskningspro-
jekten. Till grund för prioriteringarna ligger dels myndighetens arbete med att 
identifiera angelägna utvecklingsområden, dels särskilda kontakter med myn-
digheter i rättsväsendet och med forskare. 
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Under året publicerades fem kortanalyser, varav en var inriktad på brottslig-
heten, en på verksamhet i polis- och åklagarledet och tre på den dömande 
verksamheten. Att det togs fram färre kortanalyser om brottsutvecklingen än 
föregående år (då det var tio) beror på att funktionens kapacitet i denna del 
användes för att producera flera kapitel till den omfattande rapporten Brotts-
ligheten i Sverige, som publiceras i början av 2017. Funktionen arbetade också 
fram två mer omfattande redovisningar, om handläggningstider i rättsväsendet 
respektive prognoser över de framtida verksamhetsvolymerna i rättskedjan.

Kortanalyser

Om brottsligheten: 
• Flera gärningspersoner vid brott. Brott med en kontra flera gärningsperso-

ner 2005–2014.

Om polisoch åklagarledet: 
• Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott. En undersökning av 

analysresultat 1998–2015.

Om den dömande verksamheten: 
• Utvisning på grund av brott 2000–2014. 

• Lagförda personer i befolkningen 2000–2014. En studie av andelen lagförda 
bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott.

• Användningen av bötesstraff. Omfattning, utveckling och möjliga förkla-
ringar.

Mer omfattande analyser: 
• Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Centrala prognoser för 

 perioden 2016–2019.

• Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014. Samtliga brottsmisstankar 
och fem särskilt utvalda brott.

Brås samlade kunskapsproduktion inklusive dessa analyser ger möjligheter att 
dra vissa övergripande slutsatser om brottsutvecklingen, verksamhetsresultaten 
och flödet i rättskedjan. 

Den övergripande bild som framträder om brottsutvecklingen är att några 
studerade typer av brott mot person har minskat eller varit oförändrade un-
der senare år, sett till antalet utsatta personer och brott. Det gäller exempelvis 
misshandel, som uppvisar en svag nedgång, och då specifikt misshandel mot 
män. Andra brott mot person uppvisar vissa ökningar under senare år, vilket 
gäller sexualbrott mot kvinnor och trakasserier som bland annat sker på nätet 
och via sociala medier. Trakasserier förekommer också som en form av otill-
låten påverkan mot myndighetspersoner. Att utsatthetsnivåerna är högre än 
för tio år sedan kan dock hänga samman med kraftigt ökad uppmärksamhet 
kring problematiken. Nivån på personrånen är relativt stabil, och där visar en 
särskild analys bland annat att det är vanligt att rånarna hotar med kniv och 
andra tillhyggen men sällan med skjutvapen. När det gäller skjutningar i sam-
band med brott finns det en stor koncentration till socialt utsatta områden, och 
den övervägande delen av ökningen tycks ha skett i sådana områden. En stor 
del av gärningspersonerna är påverkade av alkohol eller droger vid brott som 

Flera gärningspersoner vid brottBrott med en kontra flera gärningspersoner 2005–2014

Kortanalys 5/2016

Lisa Westfelt skrev under året 
kortanalyserna Flera gärnings-
personer vid brott, Utvisning 
på grund av brott 2000–2014 
samt Lagförda personer i  
befolkningen 2000–2014.
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misshandel, hot, rån och sexualbrott. Däremot har det inte skett någon generell 
ökning av antalet gärningspersoner per brott för misshandel, hot, sexualbrott 
och personrån, utan i vissa avseenden snarare minskningar, i ett femtonårsper-
spektiv. 

I fråga om egendomsbrott, som domineras av stölder, noteras minskningar un-
der senare år, framför allt för vissa fordonsrelaterade stöldbrott. Bostadsinbrot-
ten ligger kvar på en relativt oförändrad nivå. Däremot har bedrägerierna ökat, 
vilket troligen hänger samman med den tekniska utvecklingen, som gör det 
lättare att begå dessa brott. Narkotikaanvändningen och rattfylleribrottslig-
heten tycks oförändrade.

Inflödet av ärenden till rättskedjan genom polisanmälningar har ökat, men 
planade ut under 2016. I flera delar har polis och åklagares förmåga att per-
sonuppklara de anmälda brotten inte lyckats hålla jämna steg med det ökande 
inflödet. Den ökande användningen av förundersökningsbegränsning har dock 
i viss mån bidragit till att hålla nere personuppklaringsnivåerna. Något som 
ökat högst påtagligt i ett tioårsperspektiv är it-inslagen i den anmälda brotts-
ligheten, samtidigt som kompetensen och kapaciteten att hantera it-inslagen i 
utredningsarbetet är otillräcklig. Andelen personuppklarade bedrägeribrott har 
minskat, och det hänger också samman med en kraftig ökning av antalet an-
mälda svåruppklarade brott. När det gäller misshandel mellan obekanta, ofta 
mellan män, tycks förändringar i ärendenas karaktär ha haft en viss men liten 
dämpande betydelse för utvecklingen av personuppklaringen. För misshandel 
mellan bekanta, där det ofta är en kvinna som utsätts av en man, är kopplingen 
mellan förändringar i ärendenas karaktär och den minskade personuppklaring-
en däremot inte uppenbar. Det har också analyserats om personuppklaringen 
hållits tillbaka av ökade krav på bevisning, vilket inte tycks vara fallet. Över 
tid har det skett en kraftig ökning av antalet tagna blod- eller urinprov vid 
misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk, men också andelen 

Under Almedalsveckan arrangerade Brå ett seminarium om avhoppare från kriminella grupperingar. 
Medverkade gjorde bland annat Emma Patel och Nadja Bogestam från Brå.
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negativa prov har ökat, vilket tycks hänga samman med att fler av proven gäl-
ler ungdomar. 

Handläggningstiden från anmälan till meddelad dom i tingsrätt har inte för-
kortats, och inte heller tiden från åtal till dom. Däremot har utredningstiderna 
generellt sett minskat under senare år, och då även för de viktiga ärenden där 
de misstänkta är ungdomar. Den minskade andelen personuppklarade brott 
har de senaste åren följts av ett minskat antal domslut i brottmål, vilket gäller 
flertalet av de centrala och övergripande brottskategorierna. Likaså har antalet 
fängelsedomar minskat, till historiskt låga nivåer. När lagföringarna räknas om 
till antal personer visar det sig att ganska precis 1 procent av den straffmyndiga 
befolkningen lagfördes under 2014, samt att den nivån minskat sedan en topp 
2009 och att utvecklingen är likartad för kvinnor och män. Minskningarna 
gäller över flera brottsområden och typer av lagföringar, även fängelsestraff. 
Av alla reaktioner på brott är det stora flertalet böter (87 procent 2014). Det 
övergripande mönstret är att bötesanvändningen ökade från år 2000 till 2010. 
Därefter har volymerna minskat. Av alla böter som utfärdas står ordningsböter 
för majoriteten, 82 procent. Bötesstraff som utfärdas genom strafföreläggande 
utgör 10 procent och bötesdomarna 9 procent.3 

Den beskrivna övergripande utvecklingen har i sin tur följts av ett minskat an-
tal nyintagna och inskrivna i anstalt, framför allt med strafftider från 2 till 12 
månader. Den mest ingripande påföljden för unga är sluten ungdomsvård, som 
i ett tioårsperspektiv minskat betydligt. Sedan år 2000 har i genomsnitt drygt 
700 tingsrättsdomar per år förenats med utvisning, och år 2014 var antalet 
644. När det gäller allvarliga brott begångna av utländska medborgare var det 
en majoritet av de dömda som inte var folkbokförda i Sverige som fick domen 
förenad med utvisning. Andelarna bland dömda folkbokförda personer är i 
flera fall väsentligt lägre, vilket hänger samman med folkbokfördas starkare 
anknytning till landet. 

I fråga om återfall i brott efter fängelse och andra påföljder har statistiken av 
uppenbara skäl en påtaglig eftersläpning. Men den bild som framträder är att 
tendensen att återfalla efter fängelse minskar successivt, om än sakta.

Stöd till rättsväsendets myndigheter
Brå lägger stor vikt vid att ge direkt stöd till externa aktörer, främst rättsväsen-
dets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser. Med stöd avses 
här överföring av kunskap – om brottsligheten och myndigheternas arbetssätt 
eller verksamheter – som kan ligga till grund för beslut om hur verksamheterna 
ska bedrivas, framför allt med inriktning på utveckling och förbättring. Brås 
stöd utgår från myndighetens hela kunskapsverksamhet, men stödet ges främst 
av forskningsverksamheten och verksamheten för utveckling av brottsförebyg-
gande arbete. Sett över tid har Brå ökat inslaget av forskningsprojekt och ana-
lyser som belyser myndigheternas verksamheter. Detta har förbättrat förutsätt-
ningarna för att ge direkt stöd till målgrupperna. Den satsning på att förstärka 
stödet till brottsförebyggande arbete som inleddes under året har också inne-
burit ett större inslag av stödjande verksamhet gentemot framför allt polis och 
kommun. Satsningen på stöd har också inneburit ett ökat samarbete mellan 

3 På grund av avrundningar inom respektive kategori summerar inte andelarna till hundra procent.
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olika verksamheter inom Brå, främst mellan forskningen och utvecklingen av 
brottsförebyggande arbete.

Brås stöd tar sig olika uttryck. Ofta utgår stödet från kunskapsprojekt som Brå 
avslutat och redovisat, exempelvis de många regeringsuppdragen. Det är van-
ligt att Brå i ett projekt studerar en myndighets verksamhet och drar slutsatser 
om hur verksamheten kan utvecklas, och förmedlar dem till målgruppen ge-
nom möten, seminarier och utbildningsliknande insatser. Det är också vanligt 
att myndigheten efter förfrågan sammanställer och överför kunskap till mål-
gruppen, genom föredrag eller medverkan i expertgrupper eller liknande. I sin 
mest långtgående form innebär stödet att Brå initierar och bidrar till att driva 
ett nytt arbetssätt, som simultant följs upp och senare avrapporteras. 

Stödet till målgrupperna är inte strikt avskilt från annan verksamhet, vilket 
begränsar möjligheterna till kvantitativ redovisning annat än punktvis, vilket 
då får betraktas som miniminivåer. Enbart i forskningsverksamheten har det 
dock noterats över 120 stödinsatser (100 stödinsatser år 2015) med en sam-
manlagd tidsåtgång på över 1 300 arbetstimmar under 2016. Det är mindre 
än året innan (då det var drygt 2 000 arbetstimmar), främst beroende på att 
ett enskilt projekt med omfattande metodstöd till polisen då avslutades. Under 
2016 riktades dock många stödinsatser till polisen, med inriktning på ett stort 
antal fråge- och verksamhetsområden. Ser man enbart till stödinsatser för soci-
alt utsatta områden handlade det om närmare 20 enskilda stödtillfällen, varav 
cirka hälften var föredrag om hur polisen kan arbeta i sådana områden. Det fö-
rekom också stöd till åklagar- respektive domstolsväsendet, men inte i lika stor 
omfattning. En betydande stödinstats gentemot Kriminalvården var att Brås 
rapport om sysselsättning i anstalt föredrogs och bildade grund för workshop-
par vid fem regionala konferenser, med en sammanlagd tidsåtgång på cirka 160 
timmar. Vid sidan om stödet till de stora myndigheterna i rättskedjan riktades 
många stödinsatser till andra myndigheter, inte minst om otillåten påverkan 
och hur det kan motverkas. Stödet utgick framför allt från Brås två rapporter 
på området, som publicerades under året.

Karin Svanberg från Brå föreläser vid en utbildning om ANDT-förebyggande arbete.
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I verksamheten för stöd till brottsförebyggande arbete har drygt 20 stödsam-
manhang noterats, och inom många av dessa har det skett flera enskilda stöd-
insatser. Flera av dem var hela konferenser med 100–500 deltagare, ytterligare 
några var utbildningsdagar med 25–100 deltagare. De vanligaste målgrupper-
na för alla stödinstatser var kommunerna och polisen.

En aspekt av Brås insatser, som vanligtvis inte ger avtryck i myndighetens egen 
produktion men som innebär viktiga kunskapsbidrag, är att Brå-medarbetare 
förordnas som experter i statliga utredningar. Inte sällan tar experterna fram 
särskilda underlag till utredningarna, som i vissa fall kan vara omfattande och 
utgöra betydande delar av utredningarnas betänkanden. Under 2015 bidrog 
Brå med experter i ett tiotal utredningar inom främst Justitiedepartementets 
ansvarsområde. 

Resultatbedömning
Brå gör bedömningen att arbetet med att systematiskt identifiera angelägna 
utvecklingsområden i rättsväsendet nu har etablerats och bär frukt. Genom en 
process med omgångar av interna och externa underlag och workshoppar kan 
myndigheten föra fram väl underbyggda utvecklingsområden, inom vilka det 
finns särskild anledning till ytterligare insatser. Utfallet presenteras för Justitie-
departementet, och det kan konstateras att Brå fått flera regeringsuppdrag om 
utvecklingsområden som myndigheten identifierat, vid sidan om att det gett 
myndigheten anledning att ta många egna initiativ såväl när det gäller projek-
ten som de belysta frågorna och i stödet till målgrupperna.

Sedan flera år har Brå byggt upp och befäst kapaciteten att analysera brotts-
utvecklingen och verksamhetsresultaten i rättsväsendet. Visserligen var antalet 
produkter i det särskilda formatet kortanalyser färre under 2016, men det be-
rodde på att kapaciteten delvis utnyttjades för analyser av brottsutvecklingen 
som publiceras i början av 2017. Sammantaget ger verksamheten Brå goda 
möjligheter att bedöma och informera om utvecklingen när det gäller brotts-
ligheten och rättsväsendets arbete med att hantera ärenden, mål och dömda. 
Brå bedömer att verksamheten är viktig och att det inför framtiden är fortsatt 
relevant att komplettera de mer djupgående studierna i forskningsverksamhe-
ten med relativt snabbt genomförda och avrapporterade analyser av i hög grad 
befintlig statistik. 

Brås arbete med att ge stöd till rättsväsendet och andra myndigheter har ut-
vecklats och befästs under året. Satsningen på stöd till främst rättsväsendets 
myndigheter, men även till andra myndigheter, har lett till att det numera utgör 
en viktig och integrerad del av myndighetens samlade verksamhet. Eftersom 
stödet i så hög grad är införlivat i Brås verksamhet är det inte möjligt att när-
mare kvantifiera omfattningen av stödet i sin helhet. Brås bedömning är att stö-
det har betydelse för målgrupperna och på ett positivt sätt bidrar med underlag 
och impulser så att verksamheterna i rättsväsendet kan utvecklas.
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Statistikverksamheten

Brås största verksamhetsområde är statistik. Relevant statistik av god kvalitet 
är avgörande för att kunna följa och bedöma brottsligheten och rättsväsendets 
verksamheter. 

Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera sta-
tistikprodukter om framför allt samhällets reaktioner på brott. Statistiken tas 
fram löpande enligt fastlagda kriterier och processer. Till statistikprodukterna 
hör även Nationella trygghetsundersökningen (NTU), statistiken över hatbrott 
och en del andra statistikslag som bygger på analys av särskilt insamlade data. 
Även forskningsverksamheten tar ibland fram statistik, men då handlar det 
vanligtvis om engångsinsatser och inte om periodiskt återkommande statistik.

Brå tar också fram helt nya statistikprodukter, samtidigt som de befintliga pro-
dukterna hela tiden vidareutvecklas. Allt mer energi läggs på detta. Både ut-
vecklingsarbetet och den löpande produktionen kräver omfattande it-insatser. 

Utvecklings- och kvalitetsarbete i kriminalstatistiken
Digitaliseringen av rättskedjan innebär  
stora och komplexa utmaningar
Sedan flera år tillbaka bedrivs ett omfattande arbete inom rättsväsendet med 
att digitalisera ärendehanteringen i rättskedjan, med målsättningen att ären-
dena i stor utsträckning ska kunna följas elektroniskt genom rättskedjan, i ett 
gemensamt och strukturerat format. Arbetet innebär en succesiv förändring av 
informationen som ligger till grund för kriminalstatistiken, och som ansvarig 
statistikmyndighet måste Brå hålla jämna steg med utvecklingen. 

Digitaliseringsarbetet innebär en stor och komplicerad uppgift för Brå, som 
myndigheten genomför utifrån regeringsuppdrag och annan styrning. Det 
handlar dels om att koordinera och säkerställa myndighetens löpande produk-
tion av kriminalstatistik och det underliggande produktionssystemet gentemot 
de uppgiftslämnande myndigheternas förändringsarbete, dels om att omhän-
derta resultatet från förändringsarbetet och omvandla det till nya relevanta 
statistikprodukter. Den nya statistiken ska möjliggöra bättre kunskapsunderlag 
för uppföljning och styrning av rättsväsendet.

Det Brå-interna projektet RÄLS
Inom projektet Räls hanterar Brå all anpassning av det interna statistiksyste-
met till systemomläggningar hos uppgiftslämnande myndigheter. I huvudsak 
handlar anpassningen om att Brå ska säkerställa att myndigheten kan ta emot 
och använda information i de nya format som digitaliseringen medför, vilket 
är avgörande både för att säkerställa produktionen av den befintliga statisti-
ken och för att kunna utveckla ny statistik. Arbetet är omfattande och bedrivs 
internt inom Brå. Under året arbetade Brå framförallt med anpassningar med 
anledning till av Polismyndighetens kommande övergång från systemet RAR 
till systemet DurTvå, samt planerad avveckling av system i stordatormiljö. Det 
senare innebär att Polismyndigheten under 2017 kommer att ta två nya system 
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i drift (NYRI och POST), vilket har inverkan på statistiken över lagförda perso-
ner och statistiken över återfall i brott. Vidare gjorde Brå minde anpassningar 
till förändringar i leveranser från Åklagarmyndighetens system Cåbra. 

Utveckling av ny rättsstatistik
För att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning 
innebär för utvecklingen av kriminalstatistiken, bedriver Brå sedan 2015 det 
fleråriga projektet SPURT (System- och produktutveckling inom rättsstatis-
tiken). Projektet innefattar både utveckling av systemet för officiell statistik, 
framförallt avseende lagringen av uppgifter i det nya formatet, och utveckling 
av nya statistikprodukter. Trots att utvecklingen av en ny databas har dragit ut 
på tiden, har arbetet med att utveckla ny statistik intensifierats. Det första nya 
statistikslaget är verksamhetsstatistik över polis och åklagares arbete med den 
brottsutredande och lagförande verksamheten fram till åtalsbeslut, inklusive 
flödesstatistik och indikatorer för uppföljning. Det handlar om helt ny och 
relativt omfattande statistik, som under de första åren tas fram med i hög grad 
manuella produktionsprocesser. Den första delredovisningen, som beskrev den 
grundläggande utformningen av den nya statistikprodukten, återrapporterades 
till regeringen 2015. Den andra delredovisningen, som beskrev det fortsatta 
arbetet och presenterade förbättringar i olika avseenden, återrapporterades 
2016.4 Tanken är att det ska kunna göras justeringar och förbättringar även 
under nästkommande år. Därefter beslutas om en fast uppsättning tabeller, 
som då bör produceras enligt fastlagda och i huvudsak automatiserade pro-
duktionsprocesser. På tur står sedan utvecklingen av en individbaserad statistik 
i första hand om målsägande.

It-intensiva insatser
Som en följd av digitaliseringen av rättskedjan krävs således betydande it-
insatser vid Brå. Det handlar i huvudsak om systemutveckling, vilket oftast 
är mycket kostsamt. Från och med 2015 kom dessa insatser att helt belasta 
myndighetens ramanslag, efter att tidigare ha bedrivits med hjälp av särskild 
finansiering från regeringen. Genom en övergång från externa konsulter till 
anställd personal, har Brå lyckats minska kostnaderna väsentligt. Förändringar 
i it-branschen har dock gjort det svårt att rekrytera personal med rätt kompe-
tens, vilket medfört att det it-relaterade utvecklingsarbetet inte kunnat drivas 
framåt i den takt som önskats. Situationen är riskabel, inte minst med tanke 
på den nödvändiga förestående utvecklingen av en ny databas som ska hantera 
både de nya och tidigare informationsmängderna, och även på sikt ska utgöra 
produktionsmiljön för hela den löpande registerbaserade statistiken.

Kvalitetsarbetet inom den officiella kriminalstatistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla 
kvaliteten i den officiella kriminalstatistiken. Kvaliteten granskas löpande, ge-
nom både automatiska och manuella kontroller inom ramen för produktionen. 
Därutöver bedriver Brå särskilt kvalitetsarbete, utifrån en upprättad handlings-
plan i enlighet med förordningar på området, liksom krav från Statistiska cen-

4 Brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen. Andra delrapporteringen av resultat från 
statistikutvecklingsprojektet SPURT.
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tralbyrån (SCB) och Eurostat. Under året har SCB kommit med nya föreskrifter 
för att kvalitetsdeklarera produkter, varvid ett arbete har inletts för att anpassa 
Brås statistik till de nya formerna. 

En del av kvalitetsarbetet möjliggörs av den pågående digitaliseringen i rätts-
kedjan, och det gäller främst produkterna som beskriver det tidigare ledet i 
rättskedjan. Under året genomfördes dock kvalitetshöjande arbete även i de 
produkter som beskriver det senare ledet. Bland annat utökades redovisningen 
av narkotikabrott i statistiken över lagförda personer, genom att uppgifter om 
typ av gärning för narkotikabrottet (bruk, innehav etc.) infördes i statistiken. 
Förändringen infördes mot bakgrund av att Brå upphörde med att producera 
och publicera narkotikastatistiken. En översyn av återfallstatistikens omfatt-
ning genomfördes också under året, i dialog med centrala användare, men resul-
terade inte i något behov av åtgärder. Vidare har arbetet med att presentera den 
samlade kriminalstatistiken digitalt, och inte i tryckt form, slutförts under året. 

Reviderad statistik över misstänkta personer
Brå har under 2016 fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra och användaran-
passa brottsstatistiken. Arbetet har bedrivits i två faser. Den första fasen, som 
startade 2014, ledde till att statistikprodukten Uppklarade brott reviderades 
och bytte namn till Handlagda brott. Under året har arbetets andra fas, som 
handlar om att revidera statistiken över misstänkta personer och brottsdel-
taganden, till stora delar slutförts. Revideringen har bland annat genomförts 
mot bakgrund av ett par kvalitetsstudier som visat att det finns brister i miss-
tankestatistiken. Bland annat har det genom dessa studier konstaterats att den 
avgränsade population misstänkta personer som redovisas i dagens statistik 
inte kan produceras med god kvalitet. Det framgick även att statistiken skulle 
kunna utformas annorlunda i syfte att öka samanvändbarheten med annan sta-
tistik, inte minst statistiken över handlagda brott. Med stöd i kvalitetsstudier-
nas resultat har ett förslag på en reviderad statistik över misstänkta personer 
tagits fram och remitterats under året. Genom revideringen blir statistiken mer 
heltäckande, relevant och tillförlitlig. 

Den största förändringen i statistiken är att populationen för misstänkta per-
soner utvidgas till att inkludera samtliga straffmyndiga personer som är skä-
ligen misstänkta under ett år, istället för ett delurval som i dagens statistik. 
Den tidigare produkten kommer dessutom att ersättas med två nya produkter: 
misstänkta personer respektive handlagda brottsmisstankar. Den senare är en 
särredovisning av de misstänkta personernas samtliga brottsmisstankar under 
året, vilket tidigare kallats brottsdeltagande. 

För att skapa en hög samanvändbarhet med statistiken över handlagda perso-
ner, kommer båda de nya produkterna att baseras på de brottsmisstankar som 
handlagts under året. Det vill säga de brottsmisstankar som under året varit 
föremål för beslut som innebär att handläggningen för misstanken kan anses 
vara avslutad av polis eller åklagare. Handläggningen av såväl personer som 
brottsmisstankar kommer vidare, på samma sätt som i statistiken över hand-
lagda brott, att indelas övergripande efter vilka typer av beslut som avslutade 
handläggningen, däribland lagföringsbeslut. 

I och med revideringen kommer redovisningen av den tidigare delpopulatio-
nen av misstänkta personer, liksom begreppet brottsdeltagande, att utgå. Vissa 

Roger Karlsson har under året 
varit med och arbetat med 
den reviderade statistiken över 
misstänkta personer.
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tidsserier i den gamla statistiken kommer att fortsätta redovisas under ett par 
år framöver. Dessutom kommer den nya statistiken vid införandet under 2017 
att kunna redovisas för en period om tio år (2007–2016). Den överlappande 
redovisningen underlättar hanteringen av de tidsseriebrott som uppstår i och 
med revideringen. 

Internationellt statistiksamarbete för bättre kvalitet och användbarhet
Brå medverkar aktivt i det internationella samarbetet på statistikområdet rätts-
väsendet, med det yttersta syftet att skapa en mer harmoniserad och interna-
tionellt jämförbar kriminalstatistik. I vissa fall medverkar Brå i arbetet med att 
utveckla ny statistik enligt gällande direktiv och prioriteringar. Myndigheten 
är ansvarig för europeisk statistik på området, och representerar som sådan 
exempelvis Sverige i en stående arbetsgrupp under ledning av Eurostat. Brå del-
tog också i arbetet med ett nytt system för klassificering av brott, International 
Crime Classification System (ICCS), under ledning av FN-organet UNODC.5 I 
det arbetet anslöts Brå till en teknisk grupp, Technical Advisor Group (TAG), 
som har i uppgift att förbereda implementeringen av systemet. Vidare deltog 
representanter för myndigheten i ett par expertgruppsmöten organiserade av 
det europeiska jämställdhetsinstitutet EIGE.6 Som ansvarig för hatbrottssta-
tistiken har Brå åtaganden gentemot det internationella samarbetsorganet för 
demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter ODIHR,7 vilket inneburit 
flera kontakter och insatser under året. Brå medverkade också i två arbetsgrup-
per inom EU:s byrå för grundläggande rättigheter European Union Agency for 
Fundamental Rights (FRA8). Genom dessa engagemang bidrar Brå till arbetet 
med att förbättra statistik i internationella sammanhang. Det ger också myn-
digheten bättre förutsättningar att anpassa den inhemska statistiken så att den 
blir mer användbar för internationella ändamål.

En annan del av Brås internationella arbete innebar att myndigheten deltog 
med expertis i ett utvecklingsprojekt i Albanien, ett land som bygger upp sta-
tistik om brott och rättsväsendets verksamheter. Biståndet, som organiseras 
av SCB:s internationella konsultbyrå ICO9 och finansieras av Sida, utgör en 
del av Sveriges arbete för global utveckling. Dessutom medverkade Brå i ett 
internationellt utbildningsprogram och tog emot studiebesök från olika länder 
rörande jämställdhetsstatistik i ICO:s regi.

Producerad statistik
Brå producerar och publicerar återkommande såväl registerbaserad kriminal-
statistik som surveybaserad statistik. Statistiken är löpande och producerad i 
enlighet med tydliga kriterier och processer, som säkerställer hög kvalitet och 
jämförbarhet över tid. 

5 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
6 EIGE: European Institute for Gender Equality.
7 ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSSE:s byrå för demokratiska 

institutioner och mänskliga rättigheter). Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.
8 FRA: European Union Agency for Fundamental Rights.
9 ICO: International Consulting Office.
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Kriminalstatistiken
Den officiella kriminalstatistiken publicerades enligt den fastställda publice-
ringsplanen, i alla delar på myndighetens webbplats. Det handlar i huvudsak 
om följande sex statistikområden:

• Anmälda brott.

• Handlagda brott.

• Misstänkta personer.

• Personer lagförda för brott.

• Kriminalvård.

• Återfall i brott.

På Brås webbplats finns alla publikationerna och själva statistiken tillgänglig 
i fristående tabeller, och anmälningsstatistiken är sökbar i en interaktiv statis-
tikdatabas. 

En viktig uppgift är att ta ut grunduppgifter från statistikens register till forsk-
ning och att sammanställa specialanpassad beställd statistik. Beställningarna 
avser i huvudsak den officiella kriminalstatistiken, men även Nationella trygg-
hetsundersökningen (NTU) och statistiken över hatbrott. Här ingår många 
gånger att bistå med omfattande rådgivning till beställarna. Myndigheten an-
vände under 2016 cirka 1,8 årsarbetskrafter för att handlägga 69 beställningar 
gällande specialstatistik eller uttag av mikrodata. Av dessa beställningar gjor-
des 46 av externa användare, vilket gav intäkter på cirka 331 tkr. 

Surveybaserad statistik
Sedan drygt tio år genomför och utvecklar Brå årligen den stora frågeundersök-
ningen Nationella trygghetsundersökningen (NTU), på uppdrag av regeringen. 
Huvudredovisningen av 2015 års mätning gjordes i rapport 2016:1, med till-
hörande teknisk rapport (rapport 2016:3). Myndigheten publicerade också en 
redovisning av utvecklingen på regional nivå (rapport 2016:2) och en första 
delredovisning av resultaten från 2015 års mätning.10

På uppdrag av regeringen tog Brå fram statistik över anmälda brott, utsatthet 
för brott samt trygghet, i stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsar-
betet.11 Statistiken bygger på uppgifter från både kriminalstatistiken och NTU.

Brås Skolundersökningen om brott (SUB) undersöker dels hur vanligt det är att 
ungdomar i årskurs nio utsätts för olika typer av brott, dels hur vanligt det är 
att de begår olika typer av brott eller deltar i andra riskbeteenden. Inför årets 
undersökning gjordes bedömningen att flera moment och delar av undersök-
ningen behövde ses över, för att skapa en stabil undersökning inför framtiden. 
De förändringar som genomfördes berörde urvalsförfarandet, datainsamlingen 
och själva frågeformuläret. Resultaten publicerades i en rapport i december 
2016 (rapport 2016:21).

10 Utsatthet för brott år 2014. Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2015.
11 Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN 15-områden.

Anna Frenzel undersökde ut-
satthet för brott och delaktighet 
i brott bland elever i årskurs nio.

Nationella trygghetsundersökningen 2015
Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2016:1
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Arbetet med hatbrottsstatistiken
Under året fullföljdes arbetet med 2015 års statistik över hatbrott (rapport 
2016:15), i enlighet med återrapporteringskravet. Det publicerades också en 
uppdaterad tillhörande teknisk rapport (rapport 2016:16). På ett övergripande 
plan består statistiken av två delar. Den första delen består av resultat från 
Brås stora frågeundersökningar och gäller omfattningen av utsatthet för brott 
med hatbrottsmotiv bland olika delar av befolkningen. Årets rapport inklude-
rade även resultat från Politikernas trygghetsundersökning. Den andra delen 
består av resultat från en datoriserad genomsökning och manuell granskning 
i ett slumpmässigt urval, bestående av hälften av alla polisanmälningar för ett 
urval brottskoder, efter anmälda brott med hatbrottsmotiv. I denna andra del 
presenterades också handläggningsbeslut för de identifierade anmälningarna 
med hatbrottsmotiv i föregående rapport, samt andelen anmälningar som per-
sonuppklarats genom att en gärningsperson bundits till brottet. I årets rapport 
redovisades kristofobiska och andra antireligiösa hatbrott i separata kapitel, 
efter att tidigare ha redovisats sammanslaget. Dessutom anpassades den regio-
nala redovisningen av polisanmälningar med identifierade hatbrott efter den 
nya uppdelningen i sju polisregioner. Den länsvisa indelningen utgick därmed. 
Handlagda hatbrott redovisades dock efter den gamla indelningen, eftersom 
handlagda brott gällde anmälningar från 2014 när redovisningen fortfarande 
knöt an till polisens organisation. Brå verkar också för att det inom digitalise-
ringen av rättskedjan ska säkerställas framtida möjligheter att ta fram statistik 
som baseras på någon form av noteringar i berörda myndigheters ärendehan-
teringssystem, som i så fall blir nya källor till hatbrottsstatistik genom rätts-
kedjan. 

Det skattade antalet hatbrottshändelser enligt NTU utgör betydligt fler än an-
talet identifierade polisanmälningar. Det torde framförallt bero på att NTU kan 
fånga upp en betydligt större andel av alla hatbrott än den andel som anmäls. 
Därmed är en viktig slutsats att den delen av statistiken som gäller identifierade 
anmälningar med hatbrottsmotiv inte i sig belyser den verkliga omfattningen 
av hatbrott i samhället. Statistiken över identifierade anmälningar med hat-
brottsmotiv ger i stället en bild av i vilken omfattning sådana brott anmäls och 
registreras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dem som hatbrott. 

Under året bidrog myndigheten med information och expertis i hatbrottsfrågor 
i flera internationella och nationella sammanhang och hanterade stora mäng-
der frågor från medierna och andra externa frågeställare.

Kommunikation om statistiken
I stort sett all offentliggjord statistik finns tillgänglig och är nedladdningsbar 
på myndighetens webbplats, tillsammans med lättillgängliga förklarande tex-
ter. Som nämnts tidigare slutfördes under året arbetet med att presentera den 
samlade kriminalstatistiken digitalt och inte i tryckt form som tidigare. Detta 
gör statistiken än mer tillgänglig för användarna. Brå har också ett internt 
statistikråd och ett särskilt användarråd för NTU, för att säkerställa att statis-
tiken är rätt utformad och uppfyller användarnas behov. Av samma skäl knyts 
alltid både interna och externa referensgrupper till större utvecklingsprojekt 
och insatser avseende kriminalstatistiken. Dessa råd och referensgrupper fung-
erar även som kanaler för att nå ut med statistiken till särskilt viktiga använ-
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dare. Arbetet med att digitalisera rättskedjan innebär dessutom omfattande 
kontakter med olika delar av rättsväsendet, som bidrar till att öka de centrala 
målgruppernas kännedom om och insikter i statistiken. Därutöver arbetar Brå 
aktivt med att föra ut statistiken på ett sätt som underlättar för användarna. I 
samband med publiceringar från NTU och av hatbrottsstatistiken informeras 
de centrala myndigheterna i rättsväsendet särskilt. 

Brå publicerar mycket registerbaserad officiell statistik om verksamheterna i 
rättsväsendet, samtidigt som mediernas och allmänhetens intresse i första hand 
riktas mot brottsligheten och dess utveckling, vilket främst knyter an till sta-
tistik om allmänhetens utsatthet för brott. Därför ger myndigheten numera ut 
något färre pressmeddelanden om statistik som gäller myndigheternas verk-
samheter. Dessa delar av statistiken kungörs i stället i större utsträckning ge-
nom så kallade statistikanslag, som innehåller liknande information men utan 
att lanseras lika intensivt gentemot medierna. 

De statistikprodukter som lanserades genom pressmeddelanden till allmänna 
medier eller genom statistikanslag var under året 

• NTU 2015

• den preliminära anmälningsstatistiken 2015

• regionala utvecklingsresultat från NTU

• slutlig brottsstatistik 2015, inklusive anmälda brott, handlagda brott och 
misstänkta personer

• slutlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2015

• lagföringsstatistiken inklusive statistiken över kriminalvård och återfall i 
brott

• hatbrottsstatistiken

• statistiken över utsatthet för brott i NTU 2016

• Skolundersökningen om brott 2015.

Vid några av lanseringarna genomfördes antingen särskilda målgruppssemina-
rier eller föredragningar i Regeringskansliet, i myndighetens insynsråd och vid 
centrala funktioner i rättsväsendet. En viktig uppgift för Brå är att besvara frå-
gor från användare. Dagligen besvaras, via e-post och telefon, frågor om krimi-
nalstatistiken och övriga statistikprodukter från bland annat regering, riksdag, 
rättsväsende, medier, företag, organisationer, studenter och andra.

Prestationer och resultatbedömning
I tabell 1 redovisas årsvisa kostnader för breda områden av prestationer inom 
statistikverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2016, 2015 
och 2014, för respektive enhet och funktion inom statistikverksamheten samt 
för it-enheten, vars verksamet till övervägande del är inriktad på statistikverk-
samheten.
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Tabell 1. Kostnader per prestationsområde inom statistikverksamheten, inklusive skattningar av 
overhead. 

Statistikverksamhet (tkr) 2016 2015 2014

Enheten för rättsstatistik 13 748 13 730 12 809

Funktionen för utveckling av rättsstatistik 2 875 4 559 5 230

Enheten för statistiska undersökningar 30 155 24 310 21 590

Funktionen för analys av statistik 2 616 3 78012 1 837

Enheten för IT 11 683 14 073 25 440

Totalt 61 077 60 452 66 906

Av tabellen framgår att kostnaderna för statistikverksamheten som helhet har 
ökat något jämfört med 2015 men att verksamhetens kostnader minskat totalt 
sett sedan 2014. Den del som minskat allra mest är den it-verksamhet som 
är kopplad till statistiken. Den huvudsakliga förklaringen till kostnadsminsk-
ningen är den kompetensväxling som myndigheten genomfört och som innebär 
att it-verksamheten nu drivs med fast personal istället för konsulter. En sådan 
kompetensväxling var nödvändig eftersom utvecklingsarbetet med att digitali-
sera rättskedjan, som drivs i samarbete med andra myndigheter i rättsväsen-
det, inte längre finansieras med särskilda medel från regeringen. Finansieringen 
minskade kraftigt 2014, och 2015 upphörde den helt. Det innebär att Brå från 
och med 2015 bekostar hela arbetet med ramanslaget. Förändringarna fick 
negativa konsekvenser eftersom det varit svårt att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Detta har bland annat inneburit att det varit nödvändigt att sena-
relägga merparten av det viktiga arbetet med att utveckla och implementera 
en ny databas. Fram tills det finns möjligheter att ta fram ett nytt datalager 
inom projektet SPURT, som på sikt också ska bli själva produktionsmiljön för 
kriminalstatistiken, används äldre lösningar för den redan befintliga statistiken 
och provisoriska lösningar för den nya statistik som utvecklas. Under 2016 
fortsatte utvecklingsarbetet med den nya verksamhetsstatistiken över polis och 
åklagares arbete med den brottsutredande och lagförande verksamheten fram 
till åtalsbeslut, inklusive flödesstatistik och indikatorer för uppföljning. Kost-
nadsnivån för enheten för rättsstatistik var i stort densamma under 2016 jäm-
fört med föregående år, medan kostnadsnivån för utvecklingsarbete vid funk
tionen för utveckling av rättsstatistik minskade. Det senare har sin förklaring i 
personalomställningar under året. 

Av tabellen går också att utläsa att kostnaderna för enheten för statistiska un-
dersökningar ökade under 2016, jämfört med föregående år. Ökningen beror 
till stor del på att enheten köpt statistiktjänster för kommande undersökningar 
så som till exempel Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och Politiker-
nas trygghetsundersökning (PTU). Under året genomfördes också arbetet med 
Skolundersökningen om brott (SUB), en undersökning som inte genomförs år-
ligen och som överförts till statistikverksamheten. 

Brås statistikarbete är omfattande och kräver mycket resurser både vad gäller 
att upprätthålla och vårda befintliga produkter och att utveckla nya lösningar 
och i förlängningen nya statistikprodukter. Brå fullföljer sina åtaganden och 

12 För 2015 hänförs alla kostnader vid funktionen till statistikverksamheten, efter att 2014 ha delats upp 
mellan statistikverksamheten och forsknings- och utvecklingsverksamheten. 
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statistikprodukterna är användbara, håller hög kvalitet och står sig mycket väl 
i internationell jämförelse.

Inom statistikverksamheten ryms även funktionen för analys av statistik om 
brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat, vars verksam-
het redovisats tidigare.
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Forsknings- och  
utvecklingsverksamheten

I enlighet med regeringens instruktion utgörs en väsentlig del av Brås verk-
samhet av forskning och utveckling. Kunskapsproduktionen bygger i huvudsak 
på tillämpad forskning. Kunskapen tas fram med vetenskapliga metoder och 
förhållningssätt, och forskningsrapporterna granskas av externa vetenskapliga 
experter. Huvuddelen av den här verksamheten bedrivs i projektform och redo-
visas i rapporter och andra publikationer. En stor del av projekten förutsätter 
behandling av känsliga personuppgifter, och är därför prövade och godkända 
av en etikprövningsnämnd. Viktiga arbetsuppgifter är också att bistå andra 
myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forsknings-
resultat och statistik. En betydande del av Brås stöd till rättsväsendet tar sin 
utgångspunkt i forsknings- och utvecklingsverksamheten, och stödet förmed-
las genom att myndigheten upprättar anpassade informationsvägar gentemot 
myndigheterna och överför kunskap via bland annat projektgrupper, semina-
rier och föreläsningar. 

Kunskap om brottsligheten
Att ta fram fördjupad kunskap om brottsligheten och dess utveckling är en viktig 
uppgift för Brå. Kunskapen är efterfrågad av rättsväsendet liksom av andra sam-
hällsaktörer och i lagstiftningssammanhang, och är ofta en central utgångspunkt 
för myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa brottsligheten. 

På regeringens uppdrag publicerades en rapport om bedrägerier och arbetet 
mot sådan brottslighet. Bakgrunden var att både anmälningar till polisen och 
frågeundersökningar till befolkningen talar för att bedrägerierna ökar. Rap-
porten ringade in ett antal utvecklingsområden som är angelägna när det gäller 
att motverka bedrägeribrottslighet och bidragsbrott. Den presenterade även en 
rad förslag på åtgärder för att förebygga dessa brott och förbättra utrednings-
arbetet gällande brott som redan ägt rum (rapport 2016:9). Under året publice-
rades också en rapport om de senaste tio årens utveckling av den it-relaterade 
brottsligheten, även den på uppdrag av regeringen. Rapporten belyste också 
rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera den, och analyserade bris-
ter och angelägna utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att 
hantera brott med it-inslag (rapport 2016:17). En annan studie satte fokus på 
personrån, som är den vanligaste typen av rån. Rapporten redogjorde bland 
annat för när, var och hur brotten begås, och analyserade olika riskfaktorer för 
utsatthet (rapport 2016:11).

Flera rapporter fokuserade på organiserad och ekonomisk brottslighet. I en 
rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – för de olika 
former av kriminella nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå i det 
som kallas organiserad brottslighet (rapport 2016:12). Under året publicerades 
även två rapporter om otillåten påverkan. Den första rapporten belyser hur 
påverkansförsök går till, vilka de vanligaste typerna av påverkare är och vilka 
konsekvenserna blir, baserat på en omfattande undersökning bland tjänstemän 
vid 15 olika myndigheter och organisationer (rapport 2016:13). Den andra 

Daniel Vesterhav studerade 
under året kriminella nätverk 
och grupperingar.
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rapporten ger en fördjupad bild av otillåten påverkan mot Migrationsverket 
och ger förslag på lämpliga strategier och metoder för att fördjupa och effek-
tivisera det förebyggande arbetet (2016:14). Det publicerades även en rapport 
om kriminell infiltration av företag. I rapporten föreslås ett antal åtgärder för 
att minska företags sårbarhet för infiltration (2016:10). 

Viktiga komplement till forskningsproduktionen var också kortanalysen om 
flera gärningspersoner vid brott samt en del andra produkter från statistikverk-
samheten, exempelvis de fördjupade statistikunderlagen om allmänhetens 
utsatthet för tio brottstyper,13 Skolundersökningen om brott 2015 (rapport 
2016:21) och statistiken över det faktiska antalet fall av dödligt våld 2015.14

Polis- och åklagarstudier
Brå har under året haft ett fortsatt starkt fokus på polisens verksamhet. I studier 
av den utredande verksamheten omfattas emellanåt även åklagarverksamhet, 
inte minst genom att åklagare leder förundersökningar av allvarligare brott och 
genom att åklagarnas beslut ofta utgör mått på polisens utredningsprestationer.

På regeringens uppdrag publicerades en delstudie där Brå undersökte om de 
brottsärenden som rättsväsendet har att hantera har ändrat karaktär över tid 
så att de blivit svårare att personuppklara (2016:18). I en annan delstudie un-
dersökte Brå om kraven på bevisning i brottmål har ökat (rapport 2016:19). I 
rapporten Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott gjordes en 
samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen 
på grundval av delstudierna och andra underlag (rapport 2016:23).

Under 2016 publicerades också en slutrapport av insats Fenix i Södra Järva. 
Insatsen, vars syfte var att förbättra möjligheterna för polisen att utföra sitt 
arbete i ett socialt utsatt område, pågick under 2015. Brås uppgift var att mäta 
brottsligheten och tryggheten i området samt att ge metodstöd. Slutrapporten 
beskrev hur polisen arbetat inom ramen för insats Fenix och vilka resultat den 
gett (rapport 2016:24). I slutet av året publicerades ett regeringsuppdrag som 
redovisar verksamma åtgärder mot brott i socialt utsatta områden. I rapporten 
identifierades bland annat framgångsfaktorer och fungerande metoder och ar-
betssätt för att förebygga och beivra brottsligheten och öka tryggheten i socialt 
utsatta områden (rapport 2016:20).

Två tidigare nämnda rapporter hade också betydande fokus på polis- och åkla-
garverksamhet, nämligen rapporterna om bedrägeribrottsligheten respektive 
it-inslag i brottsligheten.

Forskningsprodukterna kompletterades av kortanalysen om provtagning vid 
misstanke om ringa narkotikabrott. 

Andra delar av rättskedjan  
samt övergripande analyser
Brå bedriver också studier som fokuserar på senare led i rättskedjan, som verk-
samheterna i domstolarna och Kriminalvården, samt studier som griper över 

13 Utsatthet för brott 2015. Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2016.
14 Konstaterade fall av dödligt våld. Statistik för 2015.

Nadja Bogestam var en av 
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grupperingar.
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flera led i rättskedjan. Under året färdigställdes och publicerades flera studier 
med sådan inriktning.

På regeringens uppdrag publicerades en rapport om målsägandes medverkan 
i rättsprocessen. Rapporten analyserade bland annat hur rättsprocessen på-
verkas av målsägandes medverkan, vilka stödbehov målsägande har och hur 
stödet kan utvecklas under och efter rättsprocessen (rapport 2016:8).

Brå redovisade också, på uppdrag av regeringen, en nationell kartläggning av 
det stöd som finns för de som vill hoppa av kriminella grupperingar. Rapporten 
innehöll också en analys av framgångsfaktorer och hur myndigheterna kan 
utveckla sin kompetens och samverkan (rapport 2016:6).

Brå initierade och bidrog därutöver med redaktörskap till en antologi med an-
ledning av att det var 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi 
mot ekonomisk brottslighet.15 I antologin analyseras vad som har fungerat, vad 
som kan förbättras och huruvida det finns ett behov av en ny strategi eller nya 
reformer.

Under året producerades, inom myndighetens statistikverksamhet, flera analy-
ser om såväl senare som övergripande led i rättskedjan. På regeringens uppdrag 
redovisades, för sjätte året i följd, en studie om handläggningstider i rättsked-
jan, från inledd förundersökning till domslut – hur handläggningstiderna har 
utvecklats totalt respektive för ett antal brottskategorier, med särskilt betoning 
på ungdomsärenden (rapport 2016:5). På regeringens uppdrag gav Brå också, 
för nionde året i rad, kunskapsstöd till det gemensamma prognosarbete som 
bedrivs av fem centrala myndigheter i rättsväsendet, gällande verksamhetsvo-
lymer genom rättskedjan, från polisanmälningar till verkställigheter i anstalt.16 

Tre kortanalyser17 om senare och övergripande led i rättskedjan publicerades 
också, som ett komplement till forskningsproduktionen. 

Kommunikation med målgrupper
Det är viktigt att den kunskap som Brå tar fram når ut till relevanta målgrup-
per. Under projektens gång engageras kontaktpersoner och sakkunniga från 
berörda myndigheter i rättsväsendet. När kunskap som berör rättsväsendet ska 
publiceras, återupptas dialogen med de särskilt utsedda kontaktpersonerna vid 
sju centrala myndigheter i rättsväsendet. Andra kanaler för att sprida resul-
taten är direktutskick till befattningshavare inom målgruppen för den aktu-
ella rapporten, kontakter med kommunikationsavdelningar och tidskrifter vid 
myndigheter inom rättsväsendet, nyhetsbrev till beslutsfattare inom rättsvä-
sendet samt pressmeddelanden. Mycket av den kunskap som Brå producerade 
föredrogs vid målgruppsseminarier som Brå bjöd in till, hos andra myndigheter 
och på konferenser, samt i flera fall även i Brås insynsråd och i Regeringskans-
liet. Forskningsrönen presenterades även vid Brå-konferenser, som the Stock

15 Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning.
16 Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016–2019).
17 Det rör sig om följande kortanalyser: 
 • 2/2016: Utvisning på grund av brott 2000–2014.
 • 3/2016: Lagförda personer i befolkningen 2000–2014. En studie av andelen lagförda 
   bland kvinnor, män, i olika åldersgrupper och för några utvalda brott.
 • 4/2016: Användningen av bötesstraff. Omfattning, utveckling och möjliga förklaringar.
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holm Criminology Symposium och Råd för framtiden, samt vid andra aktörers 
evenemang, som Folk och Försvars rikskonferens och Almedalsveckan. 

Brås publikationer finns tillgängliga för nedladdning på myndighetens webb-
plats (www.bra.se), som är en huvudkanal för att sprida Brås kunskap. Utöver 
rapporter och andra skrifter finns där även information i andra format, såsom 
kortfilmer och poddar. Brå driver därutöver webbplatsen www.criminology-
symposium.com, om the Stockholm Criminology Symposium. Utformningen 
och innehållet på webbplatserna utvecklas successivt, bland annat utifrån an-
vändarundersökningar.

Brå producerade under året två poddavsnitt, en om bedrägerier och en om våld 
i nära relationer. Innehållet baserades på kunskap som tagits fram inom myn-
digheten. Poddavsnitten laddades ner cirka 10 000 gånger och fick dessutom en 
utmärkelse som topp 10-podd inom kategorin organisationer och myndigheter. 
För att skapa dialog med målgrupperna fortsatte också Brås satsning på sociala 
medier, där så kallade följare fortlöpande informeras. 

Under 2016 gick Brå ut med 18 pressmeddelanden (exklusive statistikanslagen), 
medverkade i en debattartikel samt arrangerade en presskonferens. Genomsla-
get i medierna blev som brukligt stort. Uppföljningar visar att det handlar om 
tusentals omnämningar i medierna. Brås digitala nyhetsbrev På gång på Brå 
vänder sig i första hand till rättsväsendets myndigheter, med information om 
de senaste rapporterna och myndighetens evenemang och engagemang av olika 
slag. Nyhetsbrevet utkom med fem nummer och når ut till drygt 4 200 prenu-
meranter.

Givet regeringens förväntningar på stöd från Brå till relevanta myndigheter, 
har myndigheten vidmakthållit fokus på kunskapens användbarhet, på mål-
gruppernas behov och mottaglighet, samt på att kunskapen förmedlas på ett 
användarvänligt sätt. Förhållningssättet genomsyrar verksamheten, för att på 
effektivast sätt nå fram till relevanta målgrupper.

Ett av avsnitten i Brås poddserie Snacka om brott handlade om våld i nära relationer. Deltog gjorde 
bland andra Olle Westlund från Brå och Anna Lindström från polisen.
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Krav från regeringen och  
önskemål från centrala målgrupper
Ett flertal av de projekt som Brå redovisar under ett år har påbörjats något år 
tillbaka i tiden. Det innebär att det också är relevant att beakta alla projekt 
som myndigheten arbetat med under året, oavsett om de avslutats eller inte.18 
Av samtliga 27 forsknings- och utvecklingsprojekt som Brå arbetade med un-
der 2016, bedrevs 13 på uppdrag av regeringen, 4 efter förfrågan från andra 
myndigheter och 10 på eget initiativ. Av dessa sistnämnda bedrevs 4 i nära 
samverkan med andra myndigheter (se bilaga 3). 

För att fastställa vad som är av intresse för kommande studier, utöver reger-
ingsuppdragen, har Brå alltså arbetat med att identifiera angelägna utveck-
lingsområden, såväl internt som genom täta kontakter med framför allt rätts-
väsendet. Ser man till de fyra studier som under året bedrevs efter förfrågan 
från andra myndigheter, framgår att tre initierats av Polismyndigheten och en 
av Migrationsverket. De fyra av Brå egeninitierade projekten, som bedrivs i 
nära samverkan med andra myndigheter, belyser frågeställningar som är högt 
prioriterade av de centrala myndigheterna i rättsväsendet men även av Migra-
tionsverket och av kontrollmyndigheter. Brå ger i flera av projekten betydande 
stöd till de samverkande myndigheterna och organisationerna, såväl under som 
efter projekttiden.

Brå bedrev under året sex projekt som myndigheten själv tagit initiativ till, 
utan långtgående samarbete med andra instanser i Sverige. Till denna kategori 
räknas dock även de tre EU-finansierade projekt som bedrivs i nära samarbete 
med instanser i andra länder. Genomgående gäller att de egeninitierade projek-
ten rör frågor som Brå bedömer som viktiga att belysa med forskning av hög 
kvalitet. Det handlar om angelägna brottsområden som personrån, organiserad 
brottslighet och överhuvudtaget brottsutvecklingen, vid sidan om åtgärder mot 
olika former av organiserad brottslighet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av forsknings- och ut-
vecklingsverksamheten bedrivs på direkt uppdrag av regeringen. Den resteran-
de delen av verksamheten består av projekt som belyser angelägna utmaningar 
eller utvecklingsområden hos centrala målgrupper, som Brå identifierat på egen 
hand och tillsammans med berörda myndigheter.

Prestationer och resultatbedömning
Eftersom forsknings- och utvecklingsverksamheten arbetar med kunskapspro-
duktion är det svårt att mäta och bedöma prestationerna i relation till kostna-
derna på ett sätt som blir upplysande.

I tabell 2 redovisas de samlade kostnaderna och tidsåtgången för 11 projekt, 
från det att de startade till dess att de resulterade i färdiga rapporter under 
2016. Flera av dessa projekt påbörjades ett eller två år tidigare. I tabell 3 redo-
visas motsvarande uppgifter för elva projekt som avslutades under 2015, och i 
tabell 4 för nio projekt som avslutades 2014. Uppgifterna utgör styckkostnader 
för projekten, vilket är ett vanligt sätt att illustrera kostnader och prestationer.

18 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter med beslutad projektplan, samt med en 
budget och registrerad tidredovisning som inte är försumbar.
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Tabell 2. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och  
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2016, inklusive skattningar av overhead.

Projekt, avslutade 2016 Kostnader (tkr) Timmar*

Bedrägeribrottsligheten i Sverige. 5 647 7 700

Målsägandes medverkan i rättsprocessen 2 728 5 255

Kriminell infiltration i företag 724 546

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar 2 362 3 373

Personrån – utveckling och mörkertal 2 387 3 643

Otillåten påverkan mot Migrationsverket 1 974 3 405

It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem 3 777 5 972

Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara? 2 072 3 500

Förändrade krav på bevisning? 2 109 3 742

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden 627 595

Insats Fenix 1 568 1 884

* Timmar för utredare. I tabell 4 om 2014 inkluderades uppskattade timmar för kommunikationsarbetet 
som utförts vid myndighetens kommunikationsenhet. Dessa uppskattningar har bedömts vara osäkra, 
varför de inte inkluderas i tabellerna om 2015 och 2016. Relativt antalet timmar för utredare var dessa 
uppskattade antal timmar för kommunikationsarbete få, varför det endast påverkar redovisningen 
marginellt.

Tabell 3. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och  
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2015, inklusive skattningar av overhead.

Projekt, avslutade 2015 Kostnader (tkr) Timmar*

Olaga förföljelse och kontaktförbud 2 397 4 260

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda via internet 1 368 2 196

Larmtelefoner för hotade 1 267 2 004

Intygen som dörröppnare till välfärdssystemet 2 697 5 595

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper. 664 905

Avrapporteringstider i ingripandeverksamheten 557 1 009

Matchfixning 1 674 2 699

Försäkringsbedrägerier 2 147 3 545

Arbete utbildning och behandling i svenska anstalter 3 410 5 795

Det dödliga våldets utveckling i Sverige 1 434 2 105

Penningtvätt och annan penninghantering 2 109 3 295

* Timmar för utredare, kommunikationsinsatser, språkgranskning och layout. Ej timmar för 
overheadkostnader och tryckerikostnader.

Tabell 4. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och  
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2014, inklusive skattningar av overhead.

Projekt, avslutade 2014 Kostnader (tkr) Timmar*

20 000 poliser 8 617 14 916

Tillgångsinriktad brottsbekämpning 758 778

Malmösatsningen – Alfred och Selma 1 682 2 851

Utredning av barn som begått brott 2 407 4 224

Korruption i Myndighetssverige 2 504 4 803

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott 2 732 4 516

Brottsförebyggande arbete i hot spots 2 423 4 429

Vårdnadshavare i polisförhör och huvudförhandling 1 896 3 469

Brott i nära relationer 819 1 396

Handläggningstider i rättskedjan (RUS 2014) 593 1 050

* Timmar för utredare, kommunikationsinsatser, språkgranskning och layout. Ej timmar för 
overheadkostnader och tryckerikostnader.

Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention
box 1386/tegnérgatan 23, se-111 93 stockholm, sweden
telefon +46 (0)8 527 58 400  •  fax +46 (0)8 411 90 75  •  e-post info@bra.se  •  www.bra.se

Den här rapporten handlar om hur organiserad brottslig-
het utnyttjar företag för brott genom infiltration, det vill 
säga att på olika sätt utöva kontroll över bolaget. I fokus 
är själva infiltrationen: Vilka motiv har de kriminella 
infiltratörerna, hur går det till att infiltrera ett företag och 
vilka branscher är sårbara för infiltration? Och särskilt 
viktigt: Hur kan infiltration motverkas?
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De olika projekten inom forsknings- och utvecklingsverksamheten skiljer sig 
åt vad gäller omfattning och hur länge de pågår. Merparten av kostnaderna 
avser löner till anställda vid Brå, men det finns också inslag av kostnader för 
exempelvis datamaterial, etikansökningar och extern vetenskaplig granskning.

Det finns inga tydliga mönster i styckkostnaderna, exempelvis när det gäller 
mellan de tre forskningsenheterna eller mellan de tre åren. Det kan konstateras 
att de två mest kostsamma projekten båda är regeringsuppdrag (20 000 poliser 
som avslutades 2014 respektive Bedrägeribrottsligheten i Sverige som avslu-
tades 2016). Det finns också exempel på regeringsuppdrag som genomförs till 
förhållandevis låga kostnader (exempelvis Insatser mot brott och otrygghet i 
socialt utsatta områden). Kostnaderna beror ofta på hur omfattande och krä-
vande datainsamlingen och analyserna är. De två projekt som avslutades under 
2016 med klart lägst styckkostnader (Kriminell infiltration i företag respektive 
Insatser mot brott i socialt utsatta områden) utmärker sig på så sätt att frå-
geställningarna var av sådan karaktär att de kunde besvaras med begränsad 
datainsamling och analys, vilket begränsar tidsåtgången och därmed håller 
kostnaderna nere. 

Ett sätt att jämföra kostnaderna över åren är att ta fram en genomsnittlig kost-
nad för projekten med undantag för det mest kostsamma och det minst kost-
samma projektet. För 2016 blir då den genomsnittliga kostnaden per avslutat 
projekt cirka 2 200 tkr; motsvarande kostnad uppgick till 1 800 tkr för 2015 
respektive 1 900 tkr för 2014. Motsvarande kostnadsanalys av regeringsupp-
dragen visar att den genomsnittliga kostnaden för projekt som avslutades 2016 
uppgick till cirka 2 600 tkr, medan motsvarande kostnad uppgick till 1 800 
tkr för 2015 och till 2 000 tkr för 2014. Brå behöver ägna särskild kraft åt 
att besvara de frågor som regeringen ställer, vilket gör att regeringsuppdragen 
oftare är något mer kostsamma än de egeninitierade projekten. Det genomsnitt-
liga antalet timmar undantaget det projekt som har flest antal timmar och det 
projekt som har minst antal timmar, ligger på omkring 3 300 timmar för alla 
tre år. Sett till endast regeringsuppdragen så ligger det genomsnittliga antalet 
timmar på omkring 3 600 timmar vilket stärker bilden av att de projekt som är 
regeringsuppdrag kräver mer tid och något högre kostnader. Det har inte gjorts 
någon jämförelse med andra myndigheter, eftersom det är ovanligt att andra 
myndigheter bedriver tillämpad forskning.

Tabell 5. Kostnader per prestationsområde inom forsknings- och utvecklingsverksamheten,  
inklusive skattningar av overhead. 

Forskning och utveckling (tkr) 2016 2015 2014

Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad  
brottslighet

12 679 15 462 9 075

Enheten för forskning och utveckling 14 033 11 439 10 365

Enheten för utvärdering och polisforskning 13 506 11 334 11 168

Funktionen för analys av statistik 0 019 1 559

Totalt 40 218 38 235 32 167

19 För 2015 och 2016 hänförs alla kostnader vid funktionen till statistikverksamheten, efter att 2014 ha 
delats upp mellan statistikverksamheten och forsknings- och utvecklingsverksamheten.
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I tabell 5 redovisas årsvisa kostnader för breda områden av prestationer inom 
forsknings- och utvecklingsverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader 
under 2016, 2015 och 2014 för respektive enhet inom forsknings- och utveck-
lingsverksamheten. 

Av tabell 5 framgår att såväl enheten för forskning och utveckling som enhe-
ten för utvärdering och polisforskning utökade sina verksamheter och därmed 
sina kostnader jämfört med 2015. Det beror delvis på att flera kostsamma re-
geringsuppdrag avrapporterades under året, bland annat utredningen om be-
drägeribrottsligheten i Sverige (2016:9) samt studien om it-relaterad brottslig-
het i Sverige (2016:17). Samtidigt bedrevs arbete med regeringsuppdrag med 
avrapportering under början av 2017. Under året avrapporterades dessutom 
det resurskrävande regeringsuppdraget att undersöka rättsväsendets resultatut-
veckling avseende utredning och lagföring (2016:18, 2016:19, 2016:23). Kost-
naderna för enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet 
minskade däremot jämfört med 2015. Den huvudsakliga förklaringen till detta 
är att den stora del av enhetens verksamhet som är externfinansierad, dels från 
EU:s budget dels genom samarbetsprojekt med andra myndigheter, har minskat. 

Brås produktion av kunskap om olika delar av brottsligheten resulterade under 
året i en ansenlig mängd rapporter och andra publikationer. Analysfunktionen 
(placerad i statistikverksamheten) bidrog till den höga kunskapsproduktionen. 
Brås bedömning är att myndigheten genom dessa produkter ökat kunskapen 
om brottsligheten och dess utveckling. 

Även den kunskap om polis- och åklagarverksamhet som Brå producerar var 
betydande under året. Brås bedömning är att den starka betoningen på forsk-
ning och analys om polisens verksamhet vidmakthållits under året, och att kun-
skapen på ett positivt sätt kan bidra till att utveckla den.

Brå tog under året fram viktig kunskap om andra delar av rättsväsendet, lik-
som om övergripande ämnen. I flera fall rörde det sig om redovisningar av 
regeringsuppdrag, exempelvis om stöd till avhoppare från kriminella gruppe-
ringar och målsägandes medverkan i rättsprocessen. Det gällde dock även egna 
initiativ, medverkan i EU-projekt och bidragen från analysfunktionen.

Bedömningen är att myndighetens tillämpade forskning fortsätter att hålla hög 
vetenskaplig kvalitet. Till detta bidrar den noggranna planeringen, den höga 
kompetensen inom Brå och den omsorgsfulla externa granskningen av myndig-
hetens produkter.

Rapport 2016:20

Insatser mot brott och otrygghet  i socialt utsatta områden
En kunskapsöversikt
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Verksamheten för utveckling  
av brottsförebyggande arbete

En stor del av verksamheten under året bestod i att starta upp en förstärkt sats-
ning på samordning och utveckling av det brottsförebyggande arbetet i landet. 
Brå har under året fortsatt att utveckla stödet till lokala brottsförebyggande 
aktörer så att de kan arbeta kunskapsbaserat. Verksamheten omfattade såväl 
kunskapsutveckling som insamling och spridning av användbar kunskap till 
lokala målgrupper. Stora delar av denna verksamhet består i att ge praktiskt 
metodstöd. 

Utvecklingsverksamhet
Från och med 2016 höjdes det anslag som Brå disponerar för stöd till utveck-
ling av lokalt brottsförebyggande arbete. Anslaget, som under en lång följd av 
år varit 7 200 tkr, höjdes till 22 200 tkr. Under året har Brås verksamhet för 
utveckling av brottsförebyggande arbete präglats av ett arbete med framtida 
utvecklingsinriktning och planering, baserat på de inventeringar och utvärde-
ringar av det lokala arbetet som myndigheten genomfört vid flera tillfällen. 
Arbetet har också präglats av att flera nya verksamheter har startats upp.

I tidigare målgruppsanalyser som Brå genomfört har det framkommit att det 
finns ett stort behov av ett fortsatt och förstärkt stöd för att öka lokala aktö-
rers förmåga att arbeta kunskapsbaserat med de brottsförebyggande frågorna. 
Under året påbörjades arbetet med att ta fram ett kunskapsstöd i form av en 
webbaserad basutbildning som kommer att inledas i februari 2017. Syftet med 
utbildningen är att höja lägstanivån hos kommun och polis vad gäller kunskap 
om lokalt brottsförebyggande arbete. Tanken är att de lokala aktörerna efter 
att ha genomgått utbildningen ska ha en grund för att kunna arbeta kunskaps-
baserat. 

I Brås arbete med att ge stöd till utveckling av lokalt brottsförebyggande arbete 
fortsatte den strategiska inriktningen på att stimulera och stödja kunskapsba-
serade arbetssätt och strukturer. Stora delar av denna verksamhet består i att 
ge praktiskt metodstöd. Brå har goda erfarenheter av att samarbeta nära med 
kommun och polis genom hela den brottsförebyggande processen, från kart-
läggning, val av instanser, implementering, genomförande och uppföljning. I 
syfte att stödja och utveckla det lokala arbetet har Brå valt att ge ett sådant rik-
tat processtöd till ett antal typområden som bedöms representera olika utma-
ningar i det lokala brottsförebyggande arbetet. Dessa typområden känneteck-
nas av: ny- eller omstart av det brottsförebyggande arbetet, brottsförebyggande 
arbete i en liten kommun med begränsade resurser respektive fördjupning av 
ett kunskapsbaserat arbete i samverkan mellan kommun och polis. Ett visst 
ekonomiskt stöd har också att riktats till dessa typområden. Till stöd för andra 
kommuner och lokalpolisområden kommer Brå att fånga upp lärdomar och 
insikter från processtödet och sprida erfarenheterna, bland annat genom att 
publicera dessa på Brås webbplats.
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Tidigare kartläggningar av det lokala brottsförebyggande arbetet har också 
identifierat ett behov av att utveckla spetskunskap om nya konkreta brottsfö-
rebyggande arbetssätt. För att möta behovet har Brå därför under året påbörjat 
ett utvecklingsarbete som initialt fokuserat på tre inriktningar: socialt utsatta 
områden, situationell brottsprevention och it-relaterad brottslighet. Som ett led 
i utvecklingsarbetet har Brå tagit fram två nya temasidor till myndighetens 
webbplats, om situationellt förebyggande arbete respektive it-relaterad brotts-
lighet. Därutöver har en introduktionsfilm om situationell prevention tagits 
fram. En kunskapsöversikt, om hur våld i nära relationer mellan unga kan ta 
sig uttryck på internet, tas fram inom ramen för ett nordiskt samarbete. Brå 
har inom ramarna för utvecklingsarbetet gett ekonomiskt stöd till flera sam-
arbetspartner, för att skapa forskarnätverk och utvärderingar inom de olika 
områdena. 

Polisens nya organisation 2015 har följts av omfattande arbete med att utfor-
ma och styra polisens brottsförebyggande verksamhet längs delvis nya spår. Brå 
gav Polismyndigheten stöd i flera av dessa delar även under 2016. Polisen ut-
vecklar bland annat arbetet med så kallade medborgardialoger och medborgar-
löften. Brå medverkade i både styr- och genomförandegruppen för att utveckla 
metoden medborgardialoger. Dessutom arrangerade Brå två trygghetsdagar på 
temat, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och polis-
myndigheten. En reviderad version av boken Samverkan i lokalt brottsförebyg-
gande arbete publicerades i januari.

Den 12–13 april arrangerade Brå den återkommande nationella konferensen 
Råd för framtiden, om lokalt brottsförebyggande arbete, i samarbete med 
Halmstads kommun. Fokus för årets konferens var att beskriva var de loka-
la utvecklingsbehoven finns och hur de kan mötas, inte minst med tanke på 
de förändringar som skett inom det brottsförebyggande arbetet och den nya 
polisorganisationen. Bland talarna fanns bland annat justitie- och migrations-
minister Morgan Johansson och den dåvarande nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, vid sidan om forskare och praktiker. 
Konferensen blev fulltecknad, med närmare 500 deltagare. 

I enlighet med traditionen organiserade Brå den svenska uttagningen till den 
brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). 
Årets tema var organiserad brottslighet mot äldre. Projektet Försök inte lura 
mig utsågs till Sveriges bidrag i tävlingen. Projektet är ett samarbete mellan 
Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och 
Brottsofferjouren, och syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre.

Under året fortsatte arbetet med att driva och utveckla den systematiska om-
världsbevakningen, där Brå samlar in kunskap och goda exempel om brotts-
förebyggande arbete. Uppgifter hämtas in från nationella och internationella 
forsknings- och utvecklingsprojekt, men även i samband med konferenser och 
liknande arrangemang. Informationen sorteras och värderas, och kommer till 
användning när det framtida stödet övervägs och utformas.

På Brås webbplats är avdelningen Förebygga brott en viktig kanal för att föra 
ut kunskap och information om lokalt brottsförebyggande arbete. Under 2016 
tillkom 14 nya artiklar. Vid årets slut var det möjligt att från avdelningen ladda 
ner totalt 181 slutrapporter från projekt som genom åren beviljats ekonomiskt 
stöd. Under året utvecklades också arbetet med den webbaserade grupp som 

Brå medverkade vid Drog- 
fokus som arrangerades  
19–20 oktober i Uppsala.
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Brå inrättat för lokala brottsförebyggande aktörer. I gruppen, som har cirka 
100 medlemmar, får aktörerna möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer med 
varandra.

Ett område som ligger nära lokalt brottsförebyggande arbete är lokalt så kallat 
ANDT-arbete (arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak), som under-
stödjs av Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att gränslinjerna mellan områ-
dena bör tydliggöras, och samtidigt att det finns möjligheter till samordnings-
fördelar lokalt. Brå sitter med i gruppen för nationell myndighetssamverkan 
och deltog bland annat som utställare under konferensen Drogfokus.

Fördelning av ekonomiskt stöd
Brå disponerar anslaget Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, för att ge 
stöd till brottsförebyggande arbete. En del av medlen avsätts för att ge ekono-
miskt stöd för kunskapsutveckling, dels utifrån inkomna ansökningar, dels som 
riktat ekonomiskt stöd till Brås samarbetspartners. 

Det ekonomiska stöd som ges till ansökningar avser stöd till uppföljning eller 
utvärdering av lokala brottsförebyggande verksamheter. Insatserna ska utgå 
från en lokal problembild, och förutom ekonomiskt stöd ska också metodstöd 
ges under projektperioden. Under året godkändes nio slutrapporter från så-
dana utvärderingar. Exempel på slutrapporter är Utvärdering av ansvarsfull al
koholservering i Luleå kommun, som genomförts av Luleå tekniska universitet, 
och Utveckling och dokumentation av social insatsgrupp i Örebro kommun, 
som genomförts av Örebro Universitet. Slutrapporter från projekten publiceras 
på Brås webbplats, på avdelningen Förebygga brott, tillsammans med en kort 
presentation.

Av de disponibla medlen fördelades 3 068 tkr till utvärdering av 15 lokala 
verksamheter efter ansökan. En av ungdomsinsatserna syftar till att förebygga 
och minska våldet mot brandmän i några socialt utsatta områden. I kategorin 
situationell brottsprevention återfinns utvärderingen av ett projekt som under-
sökt hur förortscentrumens fysiska utformning inverkar på brottslighet och 
trygghet. Bland de trygghetsskapande insatserna ingår bland annat ett projekt 
för utveckling av krogar mot narkotika. Under året återbetalades 219 tkr från 
tre projekt som tidigare beviljats medel. År 2015 återbetalades 67 tkr från två 
projekt och året dessförinnan återbetalades inga medel.

Tabell 6. Fördelade medel 2014–2016

2016 2015 2014
Beviljade projekt Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr)

Ungdomsinsatser 5 1 170 - - - -

Situationell brottsprevention 4 718 - - - -

Trygghetsskapande insatser 6 1 180 - - - -

Totalt 15 3 068 10 2 339 9 2 037

Återbetalade projektmedel 3 219 2 67 0 0

Inkomna slutrapporter 9 12 -

Anm. Projektindelningen i olika kategorier skiljer sig åt mellan åren, det går därför inte att ange några jämförelsetal förutom 
avseende totalt antal beviljade projekt, återbetalda projektmedel och inkomna slutrapporter. För 2014 redovisades inte 
några inkomna slutrapporter.
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Utöver det traditionella ekonomiska stödet har Brå 2016 för första gången 
även fördelat 3 000 tkr i riktat ekonomiskt stöd. Syftet med det riktade stödet 
att är stödja utvecklingsprojekt för lokalt brottsförebyggande arbete. Externa 
aktörer kan erhålla medel för att genomföra aktiviteter som Brå bedömer sti-
mulerar och bidrar till kunskapsutvecklingen inom myndighetens prioriterade 
fokusområden. De områden som Brå har prioriterat när det gäller det riktade 
stödet var det ovan beskrivna stödet till typkommuner, situationell brottspre-
vention och socialt utsatta områden.

Utvecklingslinjer och resultatbedömning
Det ökade anslaget för lokalt brottsförebyggande arbete har under året resul-
terat i ett fortsatt fokus på kunskapsstöd till brottsförebyggande aktörer, sam-
tidigt som planering och uppstart av arbetet med stöd till typkommuner och 
utvecklingsarbetet inom tre fokusområden varit en stor del av verksamheten. 
År 2016 kännetecknades således av planering och uppstartsarbete av projekt 
som sträcker sig över flera år.

Det går att se en ökad efterfrågan på det stöd Brå kan ge. Till exempel var 
antalet besökare på Brås webbsidor för lokalt brottsförebyggande arbete fler 
än under föregående år. Sidorna Förebygga brott hade omkring 120 000 sid-
visningar under 2016, vilket är närmare 15 procent mer än föregående år. Ut-
värderingar från de seminarier och konferenser som Brå arrangerade visade 
också på positiva resultat. Till exempel tyckte 89 procent av de deltagare som 
besvarade utvärderingen av konferensen Råd för framtiden att innehållet helt 
eller delvis bidragit med nya kunskaper som kan komma till användning i den 
egna yrkesrollen.

Bedömningen är att Brå lyckades med att både ge ett ändamålsenligt och upp-
skattat stöd under året, och starta upp, planera för kommande satsningar inom 
ramen för det ökade anslaget. 

Råd för framtiden arrangerades 
12–13 april i Halmstad.
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Internationell verksamhet

I Brås verksamhet är internationell samverkan en integrerad del. Såväl i statis-
tikverksamheten och forsknings- och utvecklingsverksamheten som i verksam-
heten för utveckling av brottsförebyggande arbete inhämtas resultat och erfa-
renheter från andra länder, både i de enskilda projekten och då verksamheter 
vidareutvecklas. Ett självklart inslag i alla forskningsprojekt är exempelvis ge-
nomgångar av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer 
de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och slutligen för 
myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. 

Myndigheten medverkar och framträder också i ett stort antal internationella 
sammanhang, som konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområ-
den, samt tar emot besök från andra länder. Detta skedde vid ett stort antal 
tillfällen under 2016. 

Brå medverkar även i ett flertal särskilda internationella samarbeten.

Inom statistikområdet medverkar Brå i olika EU-sammanhang, och bidrog un-
der året med uppgifter till flera statistikinsamlingar inom EU. Dessutom besva-
rade Brå ett flertal andra internationella förfrågningar om den svenska krimi-
nalstatistiken. I denna del har Brå ett löpande uppdrag från regeringen att för 
Sverige samordna och besvara en årlig och omfattande enkät från FN. Brå gör 
också insatser som experter i hatbrottsfrågor i internationella sammanhang, och 
fungerar som nationell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot ODIHR.20 
Som nämnts tidigare deltog Brå också med expertis i ett utvecklingsprojekt i 
Albanien, för att bygga upp statistik om brott och rättsväsendets verksamhet, 
samt deltog i arbetet med ett nytt system för klassificering av brott, International 
Crime Classification System (ICCS), under ledning av FN-organet UNODC.21 
Brå bistod även SCB med expertis i utvecklingsprojektet Building technical and 
institutional capacity, vid Burkina Fasos nationella statistikbyrå (INSD22).

Brå medverkar i – eller har huvudansvar för – forsknings- och utvecklings-
projekt där medel beviljats från EU. Under året arbetade Brå med tre sådana 
projekt (se även bilaga 3) som berörde

• organiserad brottslighet och internet

• den organiserade brottslighetens infiltration av näringslivet (MORE)

• modelleringssystem för att förebygga organiserad brottslighet och terrorism 
(PROTON).

Medarbetare vid Brå medverkar också som författare i internationella publi-
kationer. Ett sådant exempel under 2016 var boken Organised Crime in Euro
pean Businesses. 

En del av Brås forsknings- och statistikrapporter ges i förkortad form ut på 
engelska, för att möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte med intressenter i 
andra länder. Under året publicerades 11 rapporter på engelska (se bilaga 2).

20 ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights.
21 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
22 INSD: Institut National de la Statistique et de la Démographie.



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2016  •  39

För elfte året i rad arrangerade Brå på regeringens uppdrag den internationella 
tredagarskonferensen the Stockholm Criminology Symposium, liksom till-
hörande prisceremoni och festmiddag i Stockholms stadshus för the Stockholm 
Prize in Criminology. Konferensen lockade cirka 500 deltagare. Nästan 50 pro-
cent av deltagarna och de flesta av de 181 föredragshållarna kom från andra 
länder än Sverige. Under konferensen genomfördes 50 parallella seminarier 
med i flertalet fall tre föreläsningar, och därutöver några plenarföreläsningar, 
en paneldiskussion i plenum och en poster session. Evenemanget är sedan star-
ten en av de största årliga kriminologisammankomsterna i världen, där de se-
naste kriminologiska forskningsrönen presenteras och diskuteras. Vid arrang-
emanget i Stockholms stadshus belönades professorerna Per-Olof Wikström, 
Travis Hirschi och Cathy Spatz Widom för sin forskning om hur individers 
framtida brottslighet påverkas av relationer till föräldrar och kamrater. Detta 
ämnesområde bildade också konferensens huvudtema. Det andra och komplet-
terande temat var i likhet med tidigare år samtida kriminologi. Programboken 
på engelska användes inte enbart som guide vid konferensen, utan även för att 
marknadsföra konferensen internationellt (The Stockholm Criminology Sym
posium. Program & Abstracts).

Brå ingår i ett delvis EU-finansierat forskningsnätverk om organiserad brotts-
lighet, tillsammans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Storbri-
tannien) och Wetenschappelijk Onderzoek en Documetatiecentrum (Neder-
länderna). Myndigheten ingår också i det internationella forskningsnätverket 
EUROC,23 som bevakar och utbyter forskningserfarenheter om ekonomisk 
brottslighet. 

Som brukligt är organiserade Brå också den svenska uttagningen till – och själva 
medverkan i – den europeiska brottsförebyggande tävlingen European Crime 
Prevention Award (ECPA). Brå arrangerade och genomförde också ett möte i 
september med representanter från de nordiska motsvarigheterna till Brå.

23 EUROC: The European Working Group on Organizational Crime.

En av vinnarna av Stockholmspriset i kriminologi, Travis Hirschi, presenterar sin forskning vid den  
internationella konferensen the Stockholm Criminology Symposoium.
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Stödverksamhet

Brås samlade verksamhet och produktion av statistik, forskning och utveck-
lingsstöd till brottsförebyggande arbete fungerar inte utan effektiva stödfunk-
tioner. Under året bedrev stödfunktionerna såväl löpande arbete som utveck-
lingsverksamhet.

Ekonomi och administration
Enheten för ekonomi och administration ansvarar för myndighetens övergri-
pande verksamhet och utveckling inom områdena ekonomi, registratur och 
arkiv samt kontorsstöd, lokaler och säkerhet. Under 2016 utvecklades och 
implementerades ett nytt system för e-arkiv som underlättar arkiveringen av 
de omfattande datamaterial som Brå bygger upp i sin forskningsverksamhet. 
Vidare inleddes ett utvecklingsarbete som har till syfte att förbättra myndighe-
tens prognosverktyg. Avsikten är att få en mer frekvent återkoppling av myn-
dighetens ekonomi, för att snabbare kunna anpassa verksamheten till rådande 
ekonomiska förutsättningar. 

Kommunikation
Enheten för kommunikation ansvarar för myndighetens interna och externa 
kommunikation. Enheten planerar och genomför kommunikationsinsatser till-
sammans med sakenheterna, för att säkerställa att kunskapen når fram och att 
det blir dialog med målgrupperna. Arbetet under året har präglats av ett för-
stärkt internt kommunikationsstöd, bland annat till den sakenhet som arbetar 
med lokalt brottsförebyggande arbete. Under året slutfördes också arbetet med 
en digital lösning för att presentera kriminalstatistiken.

It
En fortsatt stor uppgift för it-enheten var att utveckla Brås it-lösningar i rela-
tion till digitaliseringen av rättskedjan, med sikte på anpassningar till succes-
siva förändringar, utveckling av ny statistik och en ny statistikplattform. Detta 
är nödvändigt både för att säkerställa nuvarande statistikproduktion och för 
att ta till vara de nya möjligheter som digitaliseringen stegvis ger. Det löpande 
arbetet dominerades av insatser för att upprätthålla produktionen av krimi-
nalstatistiken, liksom för att säkerställa myndighetens alla övriga it-behov. Ut-
vecklingsarbetet ifråga om det interna teknikstödet innebar nya lösningar för 
ökad mobilitet för myndighetens medarbetare, genom mobil telefoni, trådlöst 
nätverk samt tillgång till internt arbetsmaterial i mobila enheter. 

Personal
Enheten för personal hanterar den löpande verksamheten gällande anställ-
ningar och löner, och ansvarar för att utveckla strategier och processer inom 
personal och arbetsmiljöområdet. Under 2016 har fokus varit på det löpande 
arbetet. Arbetet med att utveckla Brå som en attraktiv arbetsgivare har under 
året fortsatt bland annat har en friskvårdssatsning genomförts för att stärka 
Brås hälsoprofil.
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Juridiskt stöd
Brå har ett kansli som hanterar löpande juridiska frågor i myndighetens verk-
samhet och säkerställer att myndigheten och dess personal agerar enligt gäl-
lande lagar och regler. Kansliet hanterar bland annat frågor om utlämning av 
handlingar och statistikuppgifter, samordnar myndighetens remissyttranden (se 
bilaga 1) och granskar alla rapporter som myndigheten publicerar, samt bistår 
vid upphandlingar. Under året har kansliet genomfört en översyn för att för-
bättra myndighetens upphandlingsrutiner.

På Brå arbetar drygt 100 personer, med kompetens inom många områden.
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Verksamheten i siffror

Brottsförebyggande rådets kostnader, intäkter och transfereringar för perioden 
2014–2016, fördelade på verksamheter presenteras i tabell 7. Kostnaderna är 
uppdelade i personalkostnader respektive driftskostnader, och intäkterna är 
uppdelade i externa medel respektive anslagsmedel.

Tabell 7. Sammanställning av verksamhetens totala kostnader, intäkter och transfereringar

Verksamhet

Kostnader (tkr)

2016 2015 2014

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 43 737 39 944 35 786
  Personalkostnader 35 590 33 308 31 233
  Driftkostnader 8 147 6 636 4 553

Statistikverksamhet 61 106 62 004 68 724
  Personalkostnader 38 830 37 136 32 568
  Driftkostnader 22 276 24 868 36 156

Utveckling av brottsförebyggande arbete 15 005 7 587 7 526
  Personalkostnader 6 186 6 074 6 195
  Driftkostnader 8 819 1 513 1 331

Summa personalkostnader 80 606 76 518 69 996

Summa driftkostnader 39 243 33 017 42 039

Summa totala kostnader 119 849 109 535 112 035

Verksamhet

Intäkter (tkr)

2016 2015 2014

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 43 737 39 944 35 786
  Externa medel 7 153 6 146 4 570
  Anslagsmedel 36 584 33 798 31 216

Statistikverksamhet 61 106 62 004 68 724
  Externa medel 1 091 466 10 698
  Anslagsmedel 60 015 61 538 58 026

Utveckling av brottsförebyggande arbete 15 005 7 587 7 526
  Externa medel 10 181 164
  Anslagsmedel 14 995 7 406 7 362

Summa intäkter av externa medel 8 254 6 793 15 431

Summa intäkter av anslagsmedel 111 594 102 742 96 604

Summa totala intäkter 119 849 109 535 112 035

Verksamhet

Transfereringar (tkr)

2016 2015 2014

Utveckling av brottsförebyggande arbete 5 850 2 272 2 037

Summa totala transfereringar 5 850 2 272 2 037
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Personal och kompetens

Brås verksamhet är kunskapsintensiv och myndigheten verkar i en miljö som 
ständigt förändras. För att nå verksamhetsmålen är Brå därför beroende av 
medarbetarnas kompetens och förmåga att utvecklas. Ett av våra strategiska 
mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Myndigheten arbetar därför för att 
skapa goda förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare.

Kompetensförsörjning
Den strategiska kompetensförsörjningen är av största vikt för verksamheten. 
Brå har i regel inga problem med att rekrytera nyutbildad personal och per-
soner med kortare erfarenhet. Där emot har det visat sig svårare att rekrytera 
personal med mer erfarenhet, särskilt vad gäller it.

Jämställdhet och mångfald
Brå strävar efter att främja likabehandling och motverka diskriminering, för att 
alla ska ha lika möjligheter. I samband med rekryteringar läggs stor omsorg på 
att platsannonserna ska vara könsneutralt formulerade. Dessutom övervägs vid 
varje rekrytering om det kön som är underrepresenterat särskilt ska uppmanas 
att söka. Även under urvalsarbetet beaktas dessa frågor. Utifrån Brås likabe-
handlingspolicy uttrycker platsannonserna myndighetens vilja och ambition att 
ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Eftersom Brå är en JiM-myndighet påbörjades under året ett arbete för att öka 
medarbetarnas kunskap om JiM-arbete. Bland annat genomfördes två halv-
dagsseminarier för alla medarbetare om erfarenheter av JiM-arbete från en an-
nan myndighet samt genus- och normkritik.

I december 2016 var 66 procent av de anställda kvinnor och 34 procent män. 
I ledningsgruppen var 46 procent kvinnor och 54 procent män (se tabell 8).

Tabell 8. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön, den 31 december 2016 respek-
tive 2015.

Ålder

Antal anställda 2016-12-31 Antal anställda 2015-12-31

Kvinnor Män Summa % Kvinnor Män Summa %

–34 år 23 7 30 25 20 8 28 26

35–44 år 25 15 40 34 26 13 39 37

45–54 år 24 16 40 34 19 12 31 29

55– år 6 2 8 7 6 2 8 8

Summa 78 40 118 100 71 35 106 100

Hälsa och friskvård
Sjukfrånvaron vid Brå ökade mellan 2014 och 2015, från 2,7 procent till 
4,0 procent. År 2016 låg sjukfrånvaron kvar på cirka 4 procent (se tabell 9). 
Denna höga sjukfrånvaro beror på en ökad långtidssjukfrånvaro. Frånvaron 
beror till största delen på sjukdomar som inte är arbetsrelaterade. Sedan tidiga-
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re erbjuder Brå friskvårdstimme, friskvårdsbidrag för motionsaktiviteter, samt 
subventionerad naprapat- och massagebehandling. Myndigheten har också ett 
nära samarbete med företagshälsovården, och har under året genomfört en 
hälso satsning som erbjudit medarbetarna en föreläsning om hälsa och indivi-
duella hälsoprofilbedömningar.

Tabell 9. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2012–2016.

 2016 2015 2014 2013 2012

Kvinnor 5,3 4,9 3,0 2,9 2,8

Män 1,5 2,1 2,1 2,2 1,6

Totalt 4,1 4,0 2,7 2,7 2,4

Andel anställda under 30 år 2,0 1,4 1,3 1,8 1,1 

Andel anställda i åldrarna 30–49 år 3,7 4,0 2,8 2,7 2,3 

Andel anställda som är 50 år eller äldre 6,0 5,7 3,3 3,7 3,6 

Andel frånvarande i 60 dagar eller mer
(andel av sjukfrånvaro)

59,1 52,2 25,0 11,1 28,5 

Årsarbetskrafter och antal anställda
Under budgetåret 2016 hade Brå totalt 101 årsarbetskrafter, vilket är något 
färre än 2015 (se tabell 10). I genomsnitt var antalet anställda under året 118 
personer. Genomsnittsåldern den 31 december 2016 var 42 år.

Under året finansierades 4,4 procent av lönekostnaderna med externa medel. 
Motsvarande nivåer för 2015 var 7,0 procent, och för 2014 var de 5,7 procent.

Tabell 10. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2012–2016.

2016 2015 2014 2013 2012

Kvinnor 67 68 63 60 54

Män 34 35 35 31 30

Totalt 101 103 98 91 84

Personalrörlighet
Under 2016 hade 20 personer tidsbegränsade månadsanställningar. Det var 
16 medarbetare som slutade sin anställning, och 6 av dessa hade tidsbegränsa-
de anställningar (se tabell 11). Personalomsättningen bland tillsvidareanställda 
låg kvar på 10 procent. 

Tabell 11. Personalrörlighet, åren 2012–2016.

2016 2015 2014 2013 2012

Antal nyanställningar 18 28 13 23 33

Antal avslutade anställningar 16 18 12 19 23
– varav tidsbegränsade 6 7 8 12 11

Antal tidsbegränsade anställda totalt under året 20 28 21 25 30

Personalomsättning i procent* 10 10 4 8 17 

* Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar inklusive provanställningar.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr 2016 2015 2014 2013 2012

Låneram Riksgälden
Beviljad 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Utnyttjad 3 624 2 494 2 767 793 1 385

Kontokredit Riksgälden
Beviljad 6 300 6 300 6 300 6 924 6 924
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgälden*
Ränteintäkter 0 0 52 207 243
Räntekostnader 84 42 0 0 0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras 1 500 1 138 1 165 1 062 973

Anslagskredit
Anslag 04 01 007 2 948 2 913 2 691 2 450 2 077
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 015 665 215 215 215 215
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande
Anslag 01 06 001 0 6 0 27 285
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007 5 168 2 904 2 650 2 327 1 452
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 015 684 1 0 0 9
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslag 13 03 001 0 0 283 0 0
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter 101 103 98 91 84
Medelantalet anställda 118 107 102 98 90

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 174 1 054 1 137 1 195 1 173

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0
* Siffrorna är justerade för åren 2012–2014. 2015 och 2016 har räntan varit negativ, därav en kostnad.
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Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2016 2015

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 111 596 102 741
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 499 1 138
Intäkter av bidrag 3 6 740 5 649
Finansiella intäkter 4 14 7
Summa verksamhetens intäkter 119 849 109 536

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -80 578 -76 519
Kostnader för lokaler -10 218 -9 205
Övriga driftkostnader 6 -27 765 -22 804
Finansiella kostnader 7 -86 -46
Avskrivningar och nedskrivningar -1 202 -962
Summa verksamhetens kostnader -119 849 -109 536

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag

5 849 2 272

Lämnade bidrag 8 -5 849 -2 272
Summa transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring  0 0
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 9
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 502 457
Summa immateriella anläggningstillgångar 502 457

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet                 10 1 690 945
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 572 1 092
Summa materiella anläggningstillgångar 3 262 2 037

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 80 38
Fordringar hos andra myndigheter 5 493 1 290
Övriga kortfristiga fordringar 1 119
Summa kortfristiga fordringar 5 574 1 447

Periodavgränsningsposter 12
Förutbetalda kostnader 2 674 2 085
Upplupna bidragsintäkter 2 569 779
Övriga upplupna intäkter 74 48
Summa periodavgränsningsposter 5 317 2 912

Avräkning med statsverket 13 -4 602 -2 210

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden 16 274 18 365
Summa kassa och bank 16 274 18 365

Summa tillgångar 26 327 23 009

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  14 1 115 961
Summa avsättningar 1 115 961

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden 15 3 624 2 494
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 4 917 3 689
Leverantörsskulder 4 242 5 435
Övriga kortfristiga skulder 1 352 1 131
Summa skulder m.m. 14 135 12 749

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  16 6 637 5 850
Oförbrukade bidrag  17 4 440 3 449
Summa periodavgränsningsposter 11 077 9 299

Summa kapital och skulder 26 327 23 009

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunder-
lag (2000:605), förordningen om myndigheters bokföring (2000:606) och god redovisningssed.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I de fall fak-
tura eller motsvarande inkommer efter fastställd brytdag eller där fordrings- eller skuldbeloppet  
ej är känt vid brytdagen, redovisas beloppen som periodiseringsposter.

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagen.

Periodiseringsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts belopp överstigande 25 tkr.

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avseende stadigvarande bruk med en anskaffningskostnad på minst ett halvt prisbas-
belopp och en livslängd på tre år eller längre, bokförs som anläggningstillgångar. För förbättrings-
utgifter på annans fastighet har Brå fastställt det väsentliga beloppet till lägst ett halvt prisbas-
belopp och den ekonomiska livslängden uppgår till lägst fem år. Utgifter avseende utveckling av 
programvara som är av väsentligt värde för Brås verksamhet under kommande år, redovisas som 
immateriell tillgång. Brå aktiverar även standardprogramvaror om den ekonomiska livslängden är 
tre år eller mer.

Avskrivningen bokförs linjärt över den ekonomiska livslängden.  
Följande avskrivningstider tillämpas:

4 år Immateriella anläggningstillgångar, egenutvecklade dataprogram

3 år Immateriella anläggningstillgångar, licenser och rättigheter

5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet

3 år Datorer och kringutrustning

5 år Kontorsinventarier

5 år Kontorsmaskiner

- Konst, avskrivs ej

Ersättningar och uppdrag
Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, redovisas 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner. Dessutom redovisas uppdrag som styrelse- och 
rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

Brottsförebyggande rådet har inte avtalat om framtida åtaganden till någon person.

Upplysning om avvikelse
Myndigheten har en avvikelse mellan statsredovisningssystemet Hermes och årsredovisningens 
finansiella delar under balansposten ”Kortfristiga fordringar”. Avvikelsen avser en rättning mel-
lan betalflödena från SCR till RTA med 3 808 tkr som i myndighetens årsredovisning summeras 
under posten ”Fordringar hos andra myndigheter” och i statsredovisningssystemet under ”Övriga 
kortfristiga fordringar”.
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Tilläggsupplysningar
Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet

Belopp i tkr 2016 2015

Erik Wennerström
Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

Skattepliktiga ersättningar 1 125 1 102

Uppdrag: Ledamot i Folke Bernadotteakademiens insynsråd
Styrelseledamot i Stiftelsen för the Stockholm Prize in 
Criminology
Ledamot i internationella rådet för Evidence Based Poli-
cing/Police Executive Programme, Cambridge University
Styrelseledamot i Wennerström & Wennerström AB 
– utbildning och juridik
Ledamot i FN-institutet HEUNI:s insynsråd

Anti Avsan
Skattepliktiga ersättningar 0 3
Uppdrag: Ordförande i styrelsen för Huge Fastigheter AB,  

ledamot i insynsrådet för polisregion Stockholm

Annika Öster
Skattepliktiga ersättningar 2 1

Anna Pauloff
Skattepliktiga ersättningar 2 1

Fredrik Holmberg
Skattepliktiga ersättningar 2 2

Emma Ekstrand
Skattepliktiga ersättningar 1 2

Hedvid Trost
Skattepliktiga ersättningar 2 1

Anders Hall
Skattepliktiga ersättningar 2 2

Agneta Kornstrand
Skattepliktiga ersättningar 0 0

Arhe Hamednaca
Skattepliktiga ersättningar 1 0
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Noter
Belopp i tkr 2016 2015

Not 1 Anslag
Intäkter av anslag 111 596 102 741
Medel som erhållits från statens budget för 
finansiering av bidrag

5 849 2 272

Skillnad mellan intäkter av anslag och anslagsredo-
visningen p.g.a. uttag av 2008 års semesterdagar

145 40

Summa enligt anslagsredovisningen 117 590 105 053

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 500 1 138
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 500 1 138

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 6 445 3 222
Bidrag från EU 2 121 552
Övriga bidrag -1 826 1 875
Summa intäkter av bidrag 6 740 5 649

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter på räntekonto i Riksgälden 0 0
Lån i Riksgälden (negativ ränta) 14 7
Summa finansiella intäkter 14 7

Not 5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensions-
premier och andra avgifter enligt lag och avtal)

52 552 49 982

   varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal 264 241
Övriga kostnader för personal 28 026 26 537
Summa kostnader för personal 80 578 76 519

Not 6 Övriga driftkostnader 27 765 22 804
Ökningen av övriga driftkostnader beror främst på att 
kostnaden för inköp av tjänster har ökat. 

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader avseende lån i Riksgälden 0 0
Räntekostnader avseende räntekonto (negativ ränta) 84 42
Övriga finansiella kostnader 2 4
Summa finansiella kostnader 86 46

Not 8 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter 1 300 500
Lämnade bidrag till kommuner 994 1 102
Lämnade bidrag till övriga mottagare, m.m. 2 845 170
Lämnade bidrag till privata företag och 
privatägda ekonomiska föreningar

710 500

Summa lämnade bidrag 5 849 2 272
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Noter
Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 6 355 5 918
Årets anskaffningar 384 437
Utgående anskaffningsvärde 6 739 6 355
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 898 -5 658
Årets avskrivningar -339 -240
Utgående ackumulerade avskrivningar -6 237 -5 898
Bokfört värde (redovisat värde) 502 457

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 2 783 2 783
Årets anskaffningar 1 129 0
Utgående anskaffningsvärde 3 912 2 783
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 839 -1 587
Årets avskrivningar -384 -252
Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 223 -1 839
Bokfört värde (redovisat värde) 1 690 945

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 4 960 4 707
Årets anskaffningar 948 253
Avgår årets utrangeringar -12 0
Utgående anskaffningsvärde 5 908 4 960
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 868 -3 397
Avgår årets utrangeringar 12 0
Årets avskrivningar -468 -471
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 336 -3 868
Bokfört värde (redovisat värde) 1 572 1 092

Not 12 Periodavgränsningsposter
Förutbetalda hyreskostnader 2 438 2 014
Övriga förutbetalda kostnader 236 72
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 2 424 150
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 145 629
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 74 48
Summa förutbetalda kostnader 5 317 2 912

Not 13 Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 261 -309
Redovisat mot anslag 21 572 8 201
Redovisning av betalningar, anslag -21 556 -7 630
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 277 261

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -2 904 -2 650
Redovisat mot anslag 96 018 96 853
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -98 281 -97 107
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -5 167 -2 904
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Noter
Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31

Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 434 474
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -145 -40
Fordran avseende semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag

289 434

Summa avräkning med statsverket -4 602 -2 210

Tilläggsinformation not 13
Ingående balans, fordran semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag: 
163,5 dagar à 2 653 kr = 433 765 kr.

IB 163,5 dagar

Årets minskning, fordran semesterlöneskuld 
som inte har redovisats mot anslag: 
54,75 dagar à 2 653 kr = 145 252 kr.

Uttag 54,75 dagar

Not 14 Övriga avsättningar
Ingående balans 961 814
Årets avsättning 154 147
Årets använda medel 0 0
Summa övriga avsättningar 1 115 961

Not 15 Lån i Riksgälden
Ingående balans 2 494 2 767
Under året nyupptagna lån 2 209 690
Årets amorteringar -1 079 -962
Summa lån i Riksgälden 3 624 2 494

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 5 500 5 500

Not 16 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 661 4 227
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 0 600
Övriga upplupna kostnader 976 1 023
Summa upplupna kostnader 6 637 5 850

Not 17 Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag som erhållits från andra myndigheter 1 817 3 359
Oförbrukade bidrag som erhållits från EU:s institutioner 2 623 90
Summa oförbrukade bidrag 4 440 3 449
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Noter
Belopp i tkr 2016-12-31 2015-12-31

Tilläggsinformation not 17:

Specifikation av oförbrukade bidrag som 
erhållits från andra myndigheter

Oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas 
inom 3 månader
Kammarkollegiet 484 0
Riksantikvarieämbetet 54 0
Domstolsverket 0 0
Summa oförbrukade bidrag som beräknas 
återbetalas inom 3 månader

538 0

Oförbrukade bidrag som beräknas användas 
inom 3 månader

0 18
Summa oförbrukade bidrag som beräknas 
användas inom 3 månader

0 18

Oförbrukade bidrag som beräknas användas 
under 3–12 månader
Folke Bernadotteakademin 18 0
Kronofogdemyndigheten 17 0
Försäkringskassan 0 340
Tullverket 17 159
Polismyndigheten 179 978
Kammarkollegiet 0 58
Kriminalvården 4 0
Kustbevakningen 17 0
Domstolsverket 0 84
Migrationsverket 83 882
Skatteverket 157 204
Ekobrottsmyndigheten 0 159
Arbetsförmedlingen 0 318
Säkerhetspolisen 17 0
Åklagarmyndigheten 170 159
Summa oförbrukade bidrag som beräknas 
användas under 3–12 månader

679 3 341

Oförbrukade bidrag som beräknas användas 
under 1–3 år
Polismyndigheten 600 0
Summa oförbrukade bidrag som beräknas 
användas under 1–3 år

600 0

Summa oförbrukade bidrag som erhållits 
från andra myndigheter

1 817 3 359
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Underskrift

Brottsförebyggande rådet har den 22 februari 2017 fattat beslut om årsredovis-
ning avseende 2016.

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens re-
sultat samt av kostnader och intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2017

Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
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Bilaga 1
Besvarade remisser

Statliga utredningar
Justitiedepartementet
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. (SOU 2015:103)

Integritet och straffskydd (SOU 2016:17)

En ny strafftidslag (SOU 2016:18)

Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning (SOU 2016:39)

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en 
terrororganisation (SOU 2016:40)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av 
barn genom köp av sexuell handling m.m. (SOU 2016:42)

Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52)

Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande  
av utsatta personer (SOU 2016:70)

Fakturabedrägerier (SOU 2015:77)

Finansdepartementet
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism  
(SOU 2016:8)

Kulturdepartementet
Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

Kraftsamling mot antiziganism (SOU 2016:44)

Socialdepartementet
Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken  
(SOU 2015:86)

Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)

Departementspromemorior 
Justitiedepartementet 
Ett särskilt tortyrbrott (Ds 2015:42)

Översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte  
(Ds 2015:49)

En europeisk utredningsorder (Ds 2015:57)

Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (Ds 2016:13)

Polisens tillgång till information om vissa IT-incidenter (Ds 2016:22)

Behandling av personuppgifter inom Nationellt centrum för terrorhot-
bedömning (Ds 2016:31)

Bokföringsbrott i filialer (Ds 2016:36)
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Socialdepartementet
Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) 

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)

Reglering av distanshandel med alkoholdrycker (Ds 2016:33)

Övriga promemorior
Promemorian Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
föreskrifter om statliga myndigheters rapportering av IT-incidenter

Promemorian Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för 
inre säkerhet

Promemorian Framställan om ändring av förordningen (2001:650) om  
vägtrafikregister

Promemorian Skärpta straff för allvarliga brott mot lagen om brandfarliga 
och explosiva varor

Promemorian Bekämpning av marknadsmissbruk

Promemorian Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

Promemorian Kompletteringar av RUT-avdraget

Promemorian En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Promemorian Förslag till föreskrifter om den officiella statistikens kvalitet

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Maskeringsförbud vid idrotts-
arrangemang

Promemorian Explosiva varor – om införsel, smuggling och Tullverkets  
befogenheter

Promemorian Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar

Promemorian Tidsbegränsad vapenamnesti 2018

Promemorian Vissa skollagsfrågor 4

Redovisning från Jordbruksverket och Naturvårdsverket av regeringsuppdrag 
på förslag om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott

Promemorian Samordningsnummer till asylsökande
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Bilaga 2
Publicerat av Brå 2016
Rapporter och rapportliknande publikationer

Nationella trygghetsundersökningen 2015.  
Rapport 2016:1

12 januari

Nationella trygghetsundersökningen 2006–2015.  
Regionala resultat. Rapport 2016:2

19 januari

Nationella trygghetsundersökningen.  
Teknisk rapport. Rapport 2016:3

19 januari

Politikernas trygghetsundersökning 2015.  
Teknisk rapport. Rapport 2016:4

20 januari

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete 27 januari

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan  
(2015–2018)

29 februari

Bedrägeribrottsligheten i Sverige. Rapport 2016:9 16 mars

Handläggningstider i rättskedjan. Rapport 2016:5 17 mars

Handlagda brott. Att använda och tolka den nya  
statistiken

31 mars

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN  
15-områden

31 mars

Konstaterade fall av dödligt våld. Statistik för 2015 31 mars

Målsägandes medverkan i rättsprocessen. Rapport 2016:8 1 april

Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott.  
Kortanalys 1/2016

21 april

Kriminell infiltration i företag. Rapport 2016:10 29 april

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar.  
Rapport 2016:6

13 maj

Utvisning på grund av brott 2000–2014.  
Kortanalys 2/2016

18 maj

Lagförda personer i befolkningen 2000–2014.  
Kortanalys 3/2016

26 maj

Personrån. En studie om vilka som utsätts, om brotten  
samt om riskfaktorer för rån bland unga. Rapport 2016:11

21 juni

Kriminella nätverk och grupperingar. Rapport 2016:12 23 aug

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner.  
En uppföljning. Rapport 2016:13

8 sep

Otillåten påverkat mot Migrationsverket.  
Rapport 2016:14

8 sep

Hatbrott 2015. Rapport 2016:15 29 sep

It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga  
att hantera dem. Rapport 2016:17

30 sep

Användningen av bötesstraff. Kortanalys 4/2016 10 okt

Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att  
personuppklara? Rapport 2016:18

14 okt
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Förändrade krav på bevisning? Rapport 2016:19 14 okt

Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott.  
Förändringar sedan 2006. Rapport 2016:23

14 okt

Flera gärningspersoner vid brott. Kortanalys 5/2016 20 okt

Utsatthet för brott 2015. Resultat från Nationella  
trygghetsundersökningen (NTU) 2016

3 nov

Hatbrott 2015. Teknisk rapport. Rapport 2016:16 7 nov

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden. 
Rapport 2016:20

30 nov

Insats Fenix. Rapport 2016:24  7 dec

Skolundersökningen om brott 2015. Rapport 2016:21 20 dec

Skolundersökningen om brott 2015. Teknisk rapport.  
Rapport 2016:22

20 dec

Klassificering av brott. Anvisningar och regler 29 dec
 
Övriga publikationer

Årsredovisningen 2015 22 februari

Budgetunderlag 2017–2019 29 februari

The Stockholm Criminology Symposium.  
Program & Abstracts.

13 april

Verksamhetsplan 2016 18 mars

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på  
Brottsförebyggande rådet 2016–2018 

2 november 

 
Engelska publikationer

Lethal violence in Sweden 1990–2014 11 januari

The trend in limitations of investigation 2006–2014 19 januari

The Politician’s Safety Survey 2015 2 februari

Swedish Crime Survey 2015 2 februari

Money laundering and other money management 12 februari

Support to defectors from criminal groups 9 juni

Muggings 22 augusti

Hate Crime 30 september

Elements of IT in criminal activity and the ability  
of the justice system to handle these

27 oktober

Has it become more difficult to obtain person-based  
clearances for fraud and assault?

31 oktober

Changed evidentiary requirements? 31 oktober
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Nyhetsbrev från Brå

På gång på Brå  8 februari

På gång på Brå 22 april

På gång på Brå 14 juni

På gång på Brå 2 september

På gång på Brå 25 oktober

Snacka om Brott – Brås poddsändningar

Bedrägerier   29 juni

Våld i nära relationer 2 september
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Bilaga 3
Samtliga projekt och verksamheter under 2016 
i statistikverksamheten respektive forsknings-  
och utvecklingsverksamheten24

Statistikverksamheten
Regeringsuppdrag eller motsvarande25

• Löpande produktion av den officiella kriminalstatistiken26

• Statistik över anmälda brott, utsatthet för brott och trygghet på  
delområdesnivå

• RIF etapp 2

• RÄLS – Rättsväsendets leveranser till systemet för den officiella  
rättsstatistiken

• Kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken

• Utveckling av rättsstatistik

• Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

• Utveckling av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

• Urbant utvecklingsarbete

• Utveckling av surveystatistiksystem

• Prognoser över verksamhetsvolymerna i rättsväsendet

• Hatbrottsstatistiken

• Skolundersökningen om brott (SUB)

• Handläggningstider i rättskedjan (sjätte uppdraget)

• Analys av brottsutvecklingen

• Analys av rättsväsendets verksamhetsresultat

• Statistikservice, kriminalstatistik och surveystatistik

• Internationellt samarbete, kriminalstatistik och surveystatistik

24 Beteckningarna på projekten och verksamheterna följer där det är tillämpligt Brås verksamhetsplan 
för 2016. Det innebär att beteckningarna kan vara annorlunda än exempelvis titlarna på rapporter 
där resultaten presenteras. Därutöver har några av projekten tillkommit under året, vilket gör att 
beteckningarna inte har någon motsvarighet i exempelvis verksamhetsplanen.

25 I flera fall har Brå själv valt att avgränsa och arbeta med en viss delinsats, men alla 
statistikverksamheter följer ytterst av allmänna eller direkta instruktioner från regeringen.

26 Detta är en övergripande kategori som i sin tur innehåller produktion av statistik på sex övergripande 
statistikområden.
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Forsknings- och utvecklingsverksamheten27

Regeringsuppdrag eller motsvarande
• Bedrägeribrottsligheten

• It-relaterad brottslighet

• Indikatorer över organiserad brottslighet

• Samlad bedömning av resultatutvecklingen avseende utredning  
och lagföring

• Förändringar i brottens karaktär

• Förändrade krav på bevisning

• Kartläggning av åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

• Stora brottmål

• Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden

• Kartläggning av situationen i häkte

• Utslussning inom Kriminalvården

• Målsägare i rättsprocessen

• Avhopparverksamhet

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer
• Otillåten påverkan mot Migrationsverket (Migrationsverket)

• Trygg i Angered (Polismyndigheten, region Väst)

• Södertäljesatsningen (Polismyndigheten, region Stockholm)

• Utvärdering av projekt Fenix i Södra Järva (Polismyndigheten,  
region Stockholm)

Egeninitierat – i nära samverkan med andra myndigheter
• Otillåten påverkan mot myndighetspersoner (samtliga centrala  

myndigheter i rättskedjan m.fl., sammanlagt 13 myndigheter)

• Tre städer (dåvarande polismyndigheterna i Skåne, Stockholms och  
Västra Götalands län)

• Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning  
(Ekobrottsmyndigheten m.fl.)

• Svensk marknad för kulturföremål från krigs- och konfliktområden  
(Riksantikvarieämbetet)

27 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter under året med beslutad projektplan, 
budget och ekonomisk förbrukning som inte är försumbar. Det är sällsynt men förekommer att det 
bedrivs arbete som leder till rapporter som inte har sådan grund, respektive att projekt har sådan 
grund men inte avslutas med en rapport.
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Egeninitierat – i huvudsak på egen hand
• Kriminell infiltration av företag

• Brottsutvecklingen i Sverige

• Personrån 

• MORE, EU-projekt om den organiserade brottslighetens infiltration  
av näringslivet (EU-finansierat)

• Organised Crime on the Internet (EU-finansierat)

• PROTON, EU-projekt om IT-system för att förebygga organiserad  
brottslighet och terrorism (EU-finansierat)



64  •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2016



Produktion:
Brottsförebyggande rådet

Box 1386, 111 93 Stockholm
Telefon 08-527 58 400, e-post info@bra.se

Brå på internet www.bra.se

Layout: Ordförrådet AB

Foto sid 1, 17, 22, 26, 27: Lieselotte van der Meijs 
Övriga foton: Brå

© Brottsförebyggande rådet 2017 
URN: NBN: SE: BRA-695



Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention
BOX 1386/TEGNÉRGATAN 23, SE-111 93 STOCKHOLM, SWEDEN

TELEFON +46 (0)8 527 58 400 • FAX +46 (0)8 411 90 75 • E-POST INFO@BRA.SE • WWW.BRA.SE




