
ONSDAG 5 JULI  12.30–13.30

2000-talets brott i siffror – trender i  
brottsutvecklingen och utsattheten för brott
BJÖRKANDERSKA, SKEPPSBRON 24, SAL F 14 

Utsattheten för brott har minskat de senaste 10 åren. Dödligt våld har 
minskat, även misshandel och stöldbrott. De flesta brottstyper är stabi-
la men bedrägeri och vissa sexualbrott ökar. Hur har brottsutvecklingen 
sett ut i Sverige till och med 2015? 

Brå-rapporten ”Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015” beskriver 
utvecklingen för ett antal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, 
misshandel och sexualbrott. Rapporten visar att andelen som uppger 
att de utsatts för brott mot person har minskat något sedan 2005, att 
egendomsbrotten har minskat tydligt sedan 2005 samt att återfallen 
har minskat. Vidare har utsattheten i grupper med generellt högre 
utsatthet (unga, lägre utbildningsnivå, arbetslösa) minskat under den 
senare tidsperioden jämfört med tidigare, samt antalet anmälda brott 
hos rättsväsendet ökat under 2000-talet. Brottsutvecklingen skiljer sig 
även åt mellan könen. Andelen män som utsatts har minskat sedan 
2005, medan andelen kvinnor ökat. Seminariet beskriver och analyse-
rar brottsligheten i Sverige utifrån Brås nationella trygghetsundersök-
ning (NTU) och den officiella kriminalstatistiken.

MEDVERKANDE:
Johanna Olseryd, utredare och biträdande enhetschef, Brå

Pelle Thörnberg, moderator

ONSDAG 5 JULI  14.30–15.30

Otrygghet i socialt utsatta områden  
– lägesbild, orsaker och lämpliga insatser
BJÖRKANDERSKA, SKEPPSBRON 24, SAL F 14 

Hur ser fördelningen och utvecklingen ut över tid vad gäller utsatthet 
för brott, otrygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta 
områden i jämförelse med andra urbana områden? Skiljer sig utveck-
lingen åt mellan kvinnor och män? 

Brottsförebyggande rådets nya rapport NTU – Socialt utsatta områden 
i urban miljö presenteras. I rapporten beskrivs i huvudsak utvecklingen 
av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsen-
det i socialt utsatta områden, i jämförelse med andra urbana områden. 
Presentationen efterföljs av en paneldiskussion om bakomliggande 
orsaker till problembilden i socialt utsatta områden. Vidare diskuteras 
vilka typer av insatser som finns tillgängliga och som är lämpliga att 
implementera för rättsväsendet och övriga samhällsaktörer för att  
förbättra förhållandena i de mest utsatta områdena.

MEDVERKANDE:
Manne Gerell, forskare, Institutionen för kriminologi, Malmö högskola 
Anita Heber, docent, Kriminologiska institutionen,  
Stockholms universitet 
Thomas Hvitfeldt, tf enhetschef, Brå

Pelle Thörnberg, moderator

Kom och lyssna på våra  
intressanta seminarier!

Vi medverkar också i andra organisatio-
ners seminarer under Almedalsveckan. 
Vi finns här för att lyfta fram frågor om 
brott, brottslighet och straff.

Välkommen!

Brå är en myndighet som tar fram fakta och kunskap om brotts-
lighet och brottsförebyggande arbete till organisationer och 
aktörer inom rättsväsendet. Brå producerar den officiella krimi-
nalstatistiken, utvärderar reformer och bedriver forskning för att 
ta fram ny kunskap liksom utvecklar och stödjer lokalt brottsföre-
byggande arbete.

PROGRAM

TISDAG 4 JULI  14.30–15.30

Brottsförebyggande arbete  
– från program till praktisk prevention
BJÖRKANDERSKA, SKEPPSBRON 24, SAL F 14

Nu ska regeringens nationella brottsförebyggande program genomför-
as – hur ska det gå till i praktiken och är det tillräckligt? Finns det nya 
utmaningar som kräver mer?

I mars presenterade regeringen sitt nya nationella brottsförebyggande 
program: ”Tillsammans mot brott”. Dessutom har Brås ansvar utökats 
och landets länsstyrelser har fått en regional roll. Nu ska det brottsföre-
byggande arbetet stärkas och prioriteten höjas. Nu ska ord bli hand-
ling. På det här seminariet diskuteras hur målsättningarna i programmet 
ska kunna synas i allmänhetens vardag. Hur och när ser vi resultaten? 
Vad är det som ska höja den prioritet som Brå redovisat saknas i när-
mare hälften av landets kommuner? Räcker ett program eller behövs 
det något mer? Vad kan länsstyrelserna bidra med i arbetet? Samtidigt 
utsätts samhället för svåra påfrestningar som riskerar sänka den tem-
porära prioriteten på förebyggande arbete men också öka behovet av 
dem på lång sikt. Hur kan prioritet bibehållas när den väl finns trots 
dessa påfrestningar?

MEDVERKANDE:
Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister (S)
Christian Ottosson, kommunalråd (C), Huddinge
Kicki Scheller, enhetschef, Länsstyrelsen Gotland
Emma Stenholm, trygghetschef, MTR 
Erik Wennerström, generaldirektör, Brå

Nedjma Chaouche, moderator
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Kom och
möt oss!

Box 1386  |  111 93 Stockholm  |  Tel 08-527 58 400  |  info@bra.se  |  www.bra.se

Twitter: @myndigheten_bra
 #braialmedalen

Podd: Snacka om brott
Ladda ned via en podd-app eller lyssna på 
www.snackaombrott.podbean.com

Facebook:
www.facebook.com/brottsforebygganderadet

TISDAG 4 JULI LOKAL: WISBY STRAND CONGRESS & EVENT, DONNERSGATAN
MODERATORER: GABRIELLA AHLSTRÖM OCH JENS ORBACK

RÄTTSVÄSENDETS DAG
Under dagen samtalar sex myndigheter i rättsväsendet – 
Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten om 
Sveriges utmaningar för att bevara säkerhet, trygghet och demokrati.

09.00–10.00

Terrorism i Sverige – hur ser hotet ut?  
Den 7 april 2017 körde en man en lastbil rakt genom folkvimlet på 
Drottninggatan i Stockholm. Det som hänt i fl era andra europeiska 
länder hade nu också inträffat i Sverige. Säkerhetspolisen, Polisen, 
Åklagarmyndigheten och Kriminalvården om arbetet mot vålds-
bejakande extremism och terrorism. 

MEDVERKANDE: Ahn-Za Hagström, analytiker Säkerhetspolisen, 
Stefan Hector, polismästare Polismyndigheten, Agnetha Hilding 
Qvarnström, chefsåklagare Åklagarmyndigheten, Kenneth Holm, 
säkerhetsdirektör Kriminalvården.

11.00–12.00

Så arbetar rättsväsendet 
i våra särskilt utsatta områden
Rättsväsendets myndigheter deltar på seminariet för att sprida kunskap 
om hur man arbetar för att skapa trygghet och vilka utmaningar som 
fi nns i de särskilt utsatta områdena. 

MEDVERKANDE: Mats Eriksson, chefsåklagare/kammarchef Åklagarmyn-
digheten Göteborg, Thomas Hvitfeldt, tf enhetschef Brå, Stefan Lundberg, 
chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten, Carolina Paasikivi, polisområdes-
chef Stockholm Syd, Nils Öberg, generaldirektör Kriminalvården.

14.00–15.00

Nätbrottslighet – 100 sätt att bli lurad på internet
Har du blivit lurad när du har köpt något på nätet? Eller blivit uppringd av 
någon som vill hjälpa dig med din dator? Bedrägerierna via internet ökar 
i en rasande takt. Vi berättar om hur brottsligheten ser ut, hur rättsväsen-
det arbetar med att stoppa den och vad du kan göra för att skydda dig.

MEDVERKANDE: Stefan Lundberg, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten, 
Susanne Öhbom, kammaråklagare Åklagarmyndigheten, Nina Jelver, 
analytiker Nationellt bedrägericentrum.

16.00–17.00

Rättsväsendets framtidsfrågor
Rättsväsendets myndigheter samarbetar för rättssäkerhet, trygghet och 
demokrati. Vilka utmaningar ser de? Myndigheternas generaldirektörer 
avlöser varandra i ett samtal om rättsväsendets framtid.

MEDVERKANDE: Erik Wennerström, generaldirektör Brå, Eva Håkansson, 
generaldirektör Ekobrottsmyndigheten, Dan Eliasson, rikspolischef 
Polismyndigheten, Anders Thornberg, generaldirektör Säkerhets-
polisen, Anders Perklev, riksåklagare Åklagarmyndigheten.


