
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2020  •  1

Årsredovisning 2020
Brottsförebyggande rådet



2 •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2020

Innehåll
Generaldirektören om året som gått ................................................................................... 3

Resultatredovisning ...................................................................................................................... 4
Om Brottsförebyggande rådet ....................................................................... 4
Upplysningar om årsredovisningen ................................................................ 8
Mål och återrapporteringskrav samt angelägna utvecklingsområden  .......... 11
Statistikverksamheten .................................................................................. 18
Forskningsverksamheten ............................................................................. 26
Verksamheten för kunskapsstöd  ................................................................. 33
Internationell verksamhet ............................................................................ 44
Kommunikation av resultat och kunskapsspridning .................................... 46
Kompetensförsörjning ................................................................................. 49
Intäkter och kostnader per verksamhetsgren ............................................... 52

Finansiell redovisning ................................................................................................................54
Sammanställning över väsentliga uppgifter .................................................. 54
Resultaträkning ........................................................................................... 55
Balansräkning .............................................................................................. 56
Anslagsredovisning ...................................................................................... 57
Tilläggsupplysningar och noter .................................................................... 58

Årsredovisningens undertecknande ..................................................................................66

Bilagor ................................................................................................................................................67
Bilaga 1 Publicerat av Brå  ........................................................................... 67
Bilaga 2 Projekt och verksamheter ............................................................... 71
Bilaga 3 Statliga utredningar med förordnad medverkan från Brå ............... 73
Bilaga 4 Besvarade remisser ......................................................................... 74



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2020  •  3

Generaldirektören om året som gått
Året som gått har präglats av pandemin, för samhället i stort och naturligt-
vis även för Brå. Myndigheten har kunnat genomföra sitt uppdrag tack vare 
medarbetarnas insatser för att anpassa verksamheten och utveckla nya arbets-
sätt.

Helt enligt plan producerade Brå under året stora mängder statistik, både 
officiell och annan. I de surveybaserade delarna publicerades bland annat 
statistik om brottslighet och utsatthet för brott bland elever i årskurs 9. Och 
utöver den ordinarie registerbaserade statistiken publicerades från och med 
april månatliga analyser av om pandemin återspeglades i statistiken över 
anmälda brott. 

På regeringens uppdrag redovisades bland annat kunskap om brott och 
ordningsstörningar på simhallar och bibliotek samt ett antal utvärderingar: 
av den nya samtyckesregleringen i våldtäktslagstiftningen, av försök med 
frigivningsarbete i kriminalvården och av försök för snabbare lagföring av 
brott. Därtill publicerade Brå egeninitierade forskningsrapporter om bland 
annat brott på asylboenden och om dödligt våld i den kriminella miljön, samt 
utvärderingar av polisens försöksverksamhet med kroppsburna kameror och 
av en ny modell för polisens schemaläggning. 

I kunskapsstödet till brottsförebyggande arbete vidareutvecklades arbetet 
med bland annat det nationella nätverket, operativt stöd till regionala och 
lokala aktörer, utbildning, uppföljning av läget i landet och fördelning av 
utvärderingsmedel. Två viktiga inslag under året var digitaliseringen av den så 
kallade samverkanshandboken och det framtidsinriktade arbetet utifrån de lo-
vande resultaten i försöksverksamheten Sluta skjut i Malmö. I kunskapsstödet 
för att stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism fort-
satte arbetet med att samla in och sprida kunskap och att ge behovsanpassat 
stöd till yrkesverksamma. Under året publicerades flera kunskapsprodukter 
om olika våldsbejakande extremistmiljöer, och för första gången fördelades 
statsbidrag till föreningar och stiftelser. 

Under året har Brå inlett ett utvecklingsarbete för att säkerställa en tillitsbase-
rad styrning och tydlighet i beslutsfattandet. Arbetet med att ta fram mål för 
verksamheten, en långsiktig verksamhetsplanering, en digitaliseringsstrategi 
och en kommunikationspolicy har också påbörjats. Jag ser fram emot det 
fortsatta arbetet för att ytterligare utveckla Brås förmåga att ta fram väl un-
derbyggda underlag för kunskapsbaserade beslut och åtgärder på det krimi-
nalpolitiska området. 

Kristina Svartz

Stockholm i februari 2021

GENERALDIREKTÖREN OM ÅRET SOM GÅTT
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Resultatredovisning

Om Brottsförebyggande rådet

Uppdrag
Brå, som är ett kunskapscentrum för rättsväsendet, är en myndighet under 
Justitiedepartementet. Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskaps-
utvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att 
främja brottsförebyggande arbete. En viktig uppgift för Brå är att bistå andra 
myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsre-
sultat och statistik. 

Målgrupper för Brås verksamhet är i första hand regeringen och rättsväsen-
dets myndigheter. Andra centrala målgrupper är aktörer vars verksamhet 
inom det kriminalpolitiska området har betydelse för det brottsförebyggande 
arbetet, inklusive det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Brå har tre verksamhetsgrenar: statistikverksamhet, forskningsverksamhet 
samt verksamhet för kunskapsstöd, och verksamheterna sträcker sig över sto-
ra delar av det kriminalpolitiska sakområdet. Därutöver tillkommer ett flertal 
betydande interna stödverksamheter, såsom it och kommunikation.

Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet 
och producerar årligen ett flertal statistikprodukter om brottsligheten och 
rättsväsendets reaktioner på brott. I den officiella statistiken ingår både re-
gisterbaserad statistik och surveybaserad statistik. Vidare tar Brå fram andra 
statistikslag och produkter som bygger på analys av särskilt insamlade data, 
och som inte ingår i den officiella statistiken. Inom statistikverksamheten pro-
ducerar Brå löpande ett antal regelbundet återkommande statistikprodukter 
och utvecklar också nya produkter i projektform.

Brå initierar och bedriver forskningsverksamhet som ger rättsväsendets myn-
digheter kvalificerade underlag för åtgärder och prioriteringar. Brå har också 
till uppgift att löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor. Myndig-
heten följer och analyserar brottsligheten och samhällets reaktioner på brott, 
och utvärderar och analyserar myndighetsverksamheter och tillämpning av 
lagstiftning. Forskningsverksamheten bedrivs nästan uteslutande i projekt-
form och redovisas i huvudsak i form av enskilda rapporter.

I verksamheten för kunskapsstöd ingår att utveckla det nationella, lokala 
och regionala stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå 
bedriver också förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism genom 
Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Den del av Brås verksamhet 
som består av kunskapsstöd bedrivs i projektform, men också som särskilda 
satsningar och löpande arbete, vars resultat presenteras i form av olika pro-
dukter och aktiviteter, som till exempel webbinarier och konferenser.

En annan uppgift för Brå är att ge direkt stöd till externa aktörer, främst 
rättsväsendets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser vars 
verksamhet har betydelse i arbetet mot brott och våldsbejakande extremism. 
Med stöd avses här överföring av kunskap om brottsligheten och myndighe-
ternas arbetssätt eller verksamheter, som kan ligga till grund för beslut om 
hur deras verksamheter ska bedrivas, framför allt med inriktning på utveck-
ling och förbättring. Visst stöd utgår från Brås statistikverksamhet, men mer-
parten av stödet utgår från forskningsverksamheten samt från verksamheten 
för kunskapsstöd som bedrivs vid enheten för utveckling av brottsförebyggan-
de arbete och vid Center mot våldsbejakande extremism (CVE). 

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera Brås verksamhet genomsyrar 
myndighetens samtliga verksamhetsgrenar. 

Organisation
Brå är en förhållandevis liten myndighet, med drygt 150 anställda.

Sakverksamheten är indelad i sex enheter (inklusive två funktioner) och ett 
center:

• enheten för rättsstatistik, inklusive funktionen för utveckling av rättssta-
tistik

• enheten för statistiska undersökningar, inklusive funktionen för analys  
av statistik om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsre-
sultat

• enheten för forskning och utveckling
• enheten för utvärdering och polisforskning
• enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
• enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete
• Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

 
Förvaltningsavdelningen är indelad i fyra enheter och ett kansli:

• enheten för it
• enheten för kommunikation
• enheten för personal
• enheten för ekonomi och administration
• kansliet för juridiskt stöd 

Vid myndigheten finns även en stab som har till uppgift att biträda generaldi-
rektören, samordna verksamhetsplaneringen, ansvara för den samlade upp-
följningen av verksamheten samt ha kontakter med Justitiedepartementet och 
myndigheter i rättsväsendet.

Rättsstatistik

Statistiska undersökningar

Forskning och utveckling

Utvärdering 
och polisforskning

Kommunikation

Personal

Ekonomi och administration

Kansli

Stab

IT

Förvaltningsavdelning

Generaldirektör

Forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

Utveckling av 
brottsförebyggande arbete

Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE)

Kansliet till stöd för  
Rådet för digitalisering av 

rättsväsendetInsynsråd

Vetenskapligt råd

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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Till organisationen hör också Brås insynsråd, vars uppgift är att utöva sam-
hällets insyn i myndighetens organisation och verksamhet och att ge general-
direktören råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstäm-
melse med målen för den. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen och 
kommer huvudsakligen från rättsväsendet och riksdagen. Brås generaldirektör 
är ordförande. Fyra protokollförda möten genomfördes under 2020.

Knutet till Brå är även ett vetenskapligt råd med ledande företrädare för aka-
demin som är verksamma inom kunskapsfält där myndigheten återkommande 
har behov av expertis. De sex ledamöterna hade sin hemvist vid sex olika uni-
versitetsinstitutioner, fördelade på fem universitet. Ledamöterna informeras 
om Brås produktion och engageras för att ge råd och att vetenskapligt gran-
ska publikationer. Under året genomgick manus till 17 publikationer extern 
vetenskaplig granskning. Ledamöterna medverkade till detta med granskning 
av 10 av de 17 publikationerna. Flera av publikationerna granskades av fler 
än en granskare. Sammantaget genomfördes 23 externa vetenskapliga gransk-
ningsinsatser, varav 10 genomfördes av ledamöterna i det vetenskapliga rådet. 

Vid myndigheten inrättades 2020, på uppdrag av regeringen, ett kansli till 
stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendet. Kansliet ska ge stöd i form 
av administration, planering, analys och uppföljning samt förvalta och vidare-
utveckla gemensamma verktyg som är överenskomna mellan de myndigheter 
som ingår. Kansliet är placerat direkt under generaldirektören, som även är 
ordförande i Rådet för digitalisering av rättsväsendet.

Ett myndighetsinternt nätverk för frågor om barn och unga
Frågor som gäller barn och unga är återkommande aktuella inom det krimi-
nalpolitiska området och spänner över myndighetens hela verksamhet. Därför 
har ett medarbetardrivet internt nätverk med fokus på barn, unga och brott 
bildats på Brå under 2020. Syftet med nätverket är att utbyta kunskap och 
erfarenheter mellan enheterna, att stärka den gemensamma kunskapsbilden 
om barn- och ungdomsfrågor samt att kunna samordna och svara på frågor 
från externa aktörer. Arbetet är särskilt viktigt sedan Barnkonventionen blivit 
lag och frågor om barns rättigheter och delaktighet alltmer kommer i fokus 
för myndigheternas interna och externa arbete.

Strategisk utveckling av myndighetens verksamhet
I takt med att Brås verksamhet vuxit under senare år har myndigheten identi-
fierat olika förändrings- och utvecklingsbehov. Vidare har Statskontoret i sin 
rapport Utvärdering av satsningarna på Brottsförebyggande rådet (2020:13) 
identifierat utvecklingsområden vilka i sina delar sammanfaller med bland 
annat den externa it-genomlysning som genomfördes våren 2020. 

Under hösten 2020 inleddes ett utvecklingsarbete för att stärka myndighet-
ens förmåga och ta tillvara dess samlade kompetens genom att säkerställa en 
tillitsbaserad styrning och tydlighet i beslutsfattandet. I utvecklingsarbetet tas 
övergripande mål, verksamhetsmål och enhetsmål fram. En tydlig målformu-
lering är en förutsättning för att alla ska kunna ta ansvar för och utveckla 
myndighetens verksamhet. För att skapa bättre planeringsförutsättningar 
bedrivs också ett arbete med att ta fram en långsiktig verksamhetsplanering. 

I Brås uppdrag ingår att ta fram och förädla data till kunskap, vilket till stora 
delar är en digital process. Kraven på Brås digitala förmåga är därför höga 
och kräver att myndigheten kan anpassa sig efter digitaliseringens förändrade 
förutsättningar. Under året inledde myndigheten därför ett långsiktigt digitali-
seringsarbete.

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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Kommunikationen och spridningen av myndighetens kunskapsproduktion är 
avgörande för att den kunskap som Brå tar fram också bidrar till att verksam-
heterna inom det kriminalpolitiska och andra närliggande områden bedrivs 
kunskapsbaserat. För att ytterligare stärka myndighetens kommunikativa för-
måga inledde Brå under året ett arbete med att ta fram en kommunikations-
policy som anger ramarna för varför, hur och med vilka Brå kommunicerar. 

Åtgärder och påverkan på verksamheten med anledning av 
covid-19-pandemin
I samband med utbrottet av covid-19 inrättade Brå en krisledningsgrupp för 
att hantera praktiska frågor med anledning av pandemin samt frågor om 
arbetsmiljö, it och informationssäkerhet. En kontinuitetsplanering genomför-
des, samtidigt som verksamheten ställdes om från kontorsarbete på plats till 
hemarbete. Från senhösten hanterades frågor kring pandemin i ledningsgrup-
pen, och en mer långsiktig kontinuitetsplanering togs fram.  

Brå har följt Folkhälsomyndighetens råd, och de som kunnat har arbetat 
hemifrån. Regeringens uppdrag som kom i slutet av året om att öka antalet 
medarbetare som arbetar hemma, föranledde Brå att se över möjligheterna 
att utöka hemarbetet ytterligare. Från mars har Brås externa konferenser 
och möten genomförts i huvudsak virtuellt, och detsamma gäller för interna 
möten. Det ökade antalet digitala möten har i viss utsträckning varit posi-
tivt, eftersom det underlättat en bred kunskapsspridning. Avsaknaden av det 
personliga mötet, som är av stor vikt för att bland annat myndighetens stöd 
ska omsättas i praktik, har i viss mån begränsat de positiva effekterna av den 
bredare kunskapsspridningen.

Arbetsmiljöfrågorna har varit högt prioriterade. För att fånga medarbetar-
nas upplevelser av sin arbetsmiljö har en pulsmätning och en virtuell fysisk 
skyddsrond genomförts. Medarbetarna har också erbjudits bland annat virtu-
ellt besök av ergonom och olika aktiviteter har ordnats av ett friskvårdsteam 
och på intranätet. I avsnittet Kompetensförsörjning finns mer information om 
vilka åtgärder som vidtagits under pandemin. 

Brå har sett över på vilket sätt myndigheten kan bidra till kunskap om pan-
demins verkningar. När det gäller den registerbaserade statistiken har Brå, 
vid sidan av den ordinarie statistiken, varje månad från och med april gjort 
särskilda analyser om hur pandemisituationen återspeglats i statistiken över 
anmälda brott. Vidare har Brå analyserat pandemins eventuella effekter på 
delar av rättskedjan, det vill säga polisens, Åklagarmyndighetens och domsto-
larnas in- och utflöde av ärenden.  

Pandemins negativa påverkan på myndighetens produktion har i övrigt varit 
begränsad under 2020 och verksamheten har i stort bedrivits enligt plan. 
För att möjliggöra hemarbete gjordes viss omprioritering inom framför allt 
it-verksamheten på bekostnad av ordinarie verksamhet. En annan effekt av 
pandemin visade sig inom forskningsverksamheten, där datainsamlingen för-
svårades i ett fåtal fall, vilket medförde förseningar i dessa projekt. Myndig-
hetens ekonomi har inte påverkats i någon större utsträckning av pandemin. 
Den tydligaste pandemirelaterade förändringen i myndighetens ekonomi var 
under året att kostnader för resor, konferenser och i viss mån kompetensut-
veckling har minskat i relation till tidigare år.

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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Upplysningar om årsredovisningen

Årsredovisningen är disponerad utifrån kraven i förordning (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Resultatredovisningen utgår från 
Brås instruktion och återrapporteringskrav i regleringsbrevet och övriga 
regeringsbeslut.  
Som bilagor till årsredovisningen lämnas en sammanställning över publice-
ringar under året, samtliga projekt i statistik- och forskningsverksamheten, 
statliga utredningar med förordnad medverkan från Brå och en sammanställ-
ning över besvarade remisser. De fyra bilagorna bidrar till att ge en rättvisan-
de bild av myndighetens verksamhet.

Brå publicerar den kunskap som tagits fram i flera olika format, och de olika 
publikationerna beskrivs löpande i resultatredovisningen. En komplett över-
sikt över årets publikationer redovisas med fullständigt namn och rapport-
nummer, när det är tillämpligt, i en särskild bilaga (bilaga 1). 

Det är inte ovanligt att projekt och verksamheter som bedrivits under året 
sträcker sig över en längre tid och därför avrapporteras de kommande åren. 
För att ge en rättvisande bild av den verksamhet som bedrivs vid Brå, sam-
manställs samtliga projekt och verksamheter inom statistik- och forsknings-
verksamheten i en särskild bilaga (bilaga 2), oavsett om de avrapporterats 
under året eller inte. Årligen återkommande produktion beskrivs i mindre 
utsträckning i resultatredovisningen, även om den i vissa fall är omfattande.

En del av Brås stöd är att verksamma vid Brå förordnas som experter i statli-
ga utredningar (bilaga 3). Inte sällan tar experterna fram särskilda underlag 
till utredningarna, som i vissa fall kan vara omfattande och utgöra betydande 
delar av utredningarnas betänkanden.

Brå är ofta remissinstans och besvarar remisser inom en mängd olika områ-
den (bilaga 4). Genom att besvara remisser förser myndigheten regeringen och 
lagstiftaren med relevant kunskap som bidrar till lagstiftningsprocessen och 
till en kunskapsbaserad kriminalpolitik.

Intäkter och kostnader per verksamhetsgren 
Brå redovisar i huvudsak verksamheten efter verksamhetsgrenar, med upp-
delning efter huvudsakliga uppgifter i instruktionen, i resultatredovisningen. 
Även verksamhetens totala intäkter och kostnader är fördelade efter verksam-
hetsgrenarna Statistikverksamheten, Forskningsverksamheten och Verksam-
heten för kunskapsstöd. 

Verksamheten vid kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsen-
det, som bedrivs i enlighet med förordning (2019:1283) om rättsväsendets 
digitalisering, ingår inte i någon av Brås verksamhetsgrenar. Det huvudsakliga 
skälet till detta är att, även om det är Brå som tillhandahåller dessa kansli-
funktioner, så bedrivs verksamheten på uppdrag av Rådet för digitalisering 
av rättsväsendet, och det är också till rådet som rapportering sker. Därför har 
kansliets verksamhet exkluderats från Brås resultatredovisning. Intäkter och 
kostnader för denna verksamhet redovisas emellertid i tabell 13, sammanställ-
ning av verksamhetens totala intäkter och kostnader, under avsnittet Intäkter 
och kostnader per verksamhetsgren. 

UPPLYSNINGAR OM ÅRSREDOVISNINGEN
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Om resultatbedömningen 
Årsre dovisningen ska innehålla väsentlig information om vad myndigheten 
har presterat i förhållande till uppgifter och mål som regeringen har beslutat 
för myndighetens verksamhet. Redovisningen ska också innehålla analyser 
och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling. Myndighe-
ten ska även ta fram resultatindikatorer och redovisa enligt dessa, om det inte 
medför kostnader som menligt påverkar verksamheten.

I årsredovisningen gör inte Brå bedömningar av resultatet baserat på resul-
tatindikatorer. En förutsättning för att myndighetens resultat korrekt ska 
kunna bedömas utifrån resultatindikatorer är att dessa på ett rättvisande sätt 
speglar prestationerna och att det är meningsfullt att jämföra dessa mellan 
åren. Brås bedömning är att en beskrivning av vad som genomförts i form av 
projekt och annan verksamhet under året på ett bra sätt speglar myndighetens 
prestationer, men att det i normalfallet inte är meningsfullt att jämföra dessa 
prestationer kvantitativt mellan åren. Det beror på dels att den löpande statis-
tikproduktionen i normalfallet inte varierar mellan åren, dels att både antalet 
statistikprodukter som förändras eller nyutvecklas och antalet forsknings-
rapporter som färdigställs under ett visst år varierar beroende på uppdragens 
omfattning och komplexitet. I verksamheten för kunskapsstöd påverkas in-
riktningen på verksamheten av förändrade behov i omvärlden och den måste 
därför vara flexibel och ständigt anpassas till målgruppernas behov.

Redovisningen av myndighetens prestationer sker i huvudsak med utgångs-
punkt från verksamhetens art och regeringens formulering av myndighetens 
uppgifter i instruktionen, regleringsbrevet och andra uppdrag, som i normal-
fallet inte anger någon riktning på verksamheten utan snarare vilka uppgifter 
myndigheten åläggs. Den samlade bedömningen av respektive verksamhets-
grens resultat utgår därför i huvudsak från hur myndighetens arbete bedrivits 
utifrån de förhållanden och perspektiv som är relevanta för verksamhetsgre-
nen. Vissa uppgifter om verksamheten som på ett upplysande sätt speglar 
resultatet och går att jämföra mellan åren, redovisas dock löpande i texten 
eller i tabeller och ingår i den samlade bedömningen. Det utvecklingsarbete 
som inletts på myndigheten och som innebär att verksamhetens mål ses över, 
kan framöver komma att ge bättre förutsättningar att bedöma verksamhetens 
resultat utifrån målstyrda resultatindikatorer.

Varje verksamhetsgrens avsnitt i resultatredovisningen avslutas med en 
resultatbedömning baserad på en sammantagen analys av verksamhetens 
resultat. Bedömningen underbyggs av beskrivningen av vad myndigheten gjort 
inom respektive verksamhetsgren under året. Bedömningen av verksamhetens 
resultat har gjorts i tre faser av en arbetsgrupp på myndigheten. I den första 
fasen togs oli ka underlag för prestationsbedömningen fram för respektive 
enhet inom myndighetens kärnverksamhet. I den andra fasen analyserades 
underlagen inom respektive verksamhetsgren för att formulera gemensamma 
beskrivningar till underlag för prestationsbedömningen. Dessa dokumente-
rades utifrån samma format som under fas ett. Underlagen har sedan utgjort 
grunden för de sammantagna analyserna av resultatet i relation till förut-
sättningar för och förväntningar på verksamhetsgrenarna. I den tredje och 
sista fasen arbetade arbetsgruppen fram en gemensam värdering av resultat-
bedömningen. I bedömningen av resultaten har hänsyn tagits dels till vilka 
förutsättningar som råder, dels vilka förväntningarna är på myndigheten. När 
det gäller förutsättningarna att genomföra verksamheterna, påverkas de av 
vakanser samt av extern påverkan som myndigheten inte råder över. Ifråga 
om förväntningarna på myndigheten så gäller att uppdrag och uppgifter ska 
genomföras enligt planerad bemanning och budget. 

UPPLYSNINGAR OM ÅRSREDOVISNINGEN
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Resultatet har sedan bedöms utifrån den tregradiga skalan:

• Ej tillfredsställande – resultatet kan inte anses stå i proportion till förut- 
 sättningar eller förväntningar på myndigheten.

• Tillfredsställande – resultatet står i proportion till förutsättningar men  
 inte till förväntningar på myndigheten.

• Gott – resultatet står i proportion till förväntningar på myndigheten.

UPPLYSNINGAR OM ÅRSREDOVISNINGEN
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Mål och återrapporteringskrav samt angelägna  
utvecklingsområden 

Anpassat kunskapsstöd till brottsförebyggande arbete i mindre  
städer, tätorter och landsbygdskommuner
Av myndighetens regleringsbrev framgår att Brå ska redovisa hur myndighe-
ten har arbetat med att ge särskilt anpassat kunskapsstöd till brottsförebyg-
gande arbete i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner. 

Brottsförebyggande arbete i glesbygd var temat vid en av de nätverksträffar 
för länsstyrelsernas regionala samordnare och polisregionernas samordna-
re för brottsförebyggande arbete, som Brå genomförde under året. Träffen 
berörde hur man kan genomföra lokala kartläggningar i glesbygd, en fö-
reläsning om våld i nära relationer i glesbygd och diskussioner i ämnet för 
kunskapsöverföring mellan regionerna. Vid en annan träff för de regionala 
samordnarna med temat narkotika lyftes särskilt internets betydelse för till-
gången av narkotika på landsbygden. I samarbete med länsstyrelserna gav Brå 
dessutom särskilt metodstöd tillsammans med länsstyrelsesamordnarna till 
kommunerna i Norrbotten (samverkan kommun och polis), Västra Götaland 
(cruising), Västerbotten (Huskurage i glesbygd) och Jämtland (kartläggning 
av lokala brottsproblem).

Vid den trygghetskonferens om narkotikaförebyggande arbete, som Brå ge-
nomförde tillsammans med SKR i februari, presenterades också det trygghets-
arbete som bedrivits i landsbygdskommunen Åre. 

På webben publicerades tre artiklar med bäring på ämnet brottsförebyggande 
arbete i mindre städer, tätorter och landsbygdskommuner: en om trygghets-
arbetet i Åre, en om att förebygga stölder av jordbruksmaskiner, samt en om 
hur det brottsförebyggande arbetet utvecklas av länsstyrelsen i Jämtlands län. 
Brå arrangerade också en webbföreläsning med docent Susanne Strand från 
Örebro universitet, på temat våld i nära relationer – storstad kontra glesbygd.

Rapporten Det brottsförebyggande arbetet i Sverige Nuläge och utvecklings-
behov, som publicerades i mars 2020, fokuserade bland annat på utveck-
lingen av det brottsförebyggande arbetet över tid och presenterade resultaten 
utifrån kommungrupper, varav mindre städer, tätorter och landsbygdskom-
muner utgjorde en grupp. 

Ett av Brås prioriterade områden för vårens utlysning av ekonomiskt stöd 
gällde insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv.

Inom ramen för CVE:s arbete för att förebygga våldsbejakande extremism 
erbjuds samtliga städer/kommuner i Sverige behovsanpassat stöd. Det finns 
inte en standardmodell som går att använda för alla. Inledningsvis fokuserade 
CVE på att arbeta med de kommuner som har störst behov, men under 2020 
påbörjades arbetet med de kommuner där den våldsbejakande extremismen 
inte är lika synlig. Större fokus har därför lagts på glesbygdskommuner under 
året. Utmaningarna kan många gånger vara större i glesbygd än i tätort. Inte 
minst eftersom tjänstepersoner ofta har flera tillikauppgifter i tjänsterna. Som 
nationell aktör är det viktigt att anpassa verksamheten efter denna förutsätt-
ning, vilket blir särskilt tydligt när stödet ges till mindre städer, tätorter och 
landsbygdskommuner. För att framgångsrikt förebygga den våldsbejakande 
extremismen är det viktigt att förstå och agera på dess konsekvenser på min-
dre orter. Konsekvenser som kan vara mycket tongivande och negativa för 
mindre samhällen.

Under året har också särskilda projektmedel, med stöd av förordning 
(2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande 

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV SAMT ANGELÄGNA UTVECKLINGSOMRÅDEN
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extremism, betalats ut till Strömsunds kommuns projekt STAD - Strategiskt 
arbete för demokrati. Syftet med projektet är att utveckla en strategi för lång-
siktigt förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism 
ur ett glesbygdsperspektiv.

Det kunskapsstöd myndigheten lämnar är alltid anpassat efter målgrupper-
nas behov och under året har sådant stöd även lämnats med fokus på mindre 
städer, tätorter och landsbygdskommuner. Kunskapsstödet är utformat så 
att det kan omsättas i praktiken och då användas som underlag för styrning, 
planering och uppföljning av brottsförebyggande insatser. Sammantaget gör 
myndigheten bedömningen att verksamheten bidragit till bättre förutsättning-
ar att förebygga såväl brott som våldsbejakande extremism i mindre städer, 
tätorter och på landsbygden.

Resultat av åtgärder avseende jämställdhetsintegrering
I enlighet med Brås instruktion ska myndigheten integrera ett jämställdhets-
perspektiv i verksamheten, genom att belysa och beakta förhållanden uti-
från kön. Brå har tidigare haft ett särskilt uppdrag att utveckla arbetet med 
jämställdhetsintegrering, och inför 2020 fick myndigheten återrapporterings-
kravet att redovisa resultatet av de jämställdhetsintegrerande åtgärder som 
vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå jämställd-
hetspolitikens mål.

Brå bidrar till de jämställdhetspolitiska målen genom att lyfta likheter/skillna-
der mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Myndighetens målgrupper är 
främst regeringen, andra myndigheter inom rättsväsendet och andra aktörer 
i stödet till brottsförebyggande arbete och förebyggandet av våldsbejakande 
extremism.  Genom att könsskillnader belyses i den kunskap som Brå tillhan-
dahåller målgrupperna, kan de i sin tur använda kunskapen för att anlägga 
ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete och göra mer effektiva och träffsäkra 
åtgärder som kan bidra till de jämställdhetspolitiska målen.  

De jämställdhetspolitiska delmålen har ofta beröring med varandra, och 
den kunskap som Brå tar fram kan därför användas för att bidra till flera av 
delmålen samtidigt. Främst bidrar myndighetens arbete dock till kunskap som 
kan användas i arbetet för att uppnå delmålen 1 och 6. Delmål 1 innebär en 
jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt 
och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för besluts-
fattandet. Delmål 6 innebär att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor 
och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet.

Brå har under 2020 arbetat aktivt med myndighetens handlingsplan för 
jämställdhetsintegrering, och gjort extra kompetensutvecklingssatsningar som 
ökat medarbetarnas kunskap: grundutbildningar om jämställdhetsintegrering, 
riktad chefsutbildning samt handledning med extern jämställdhetskonsult. 

Nedan anges några exempel på rapporter från 2020 där likheter respektive 
skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar lyftes fram:

• I rapporten Kroppsburna kameror. En utvärdering av pilotverksamheten i 
polisregion Stockholm (rapport 2020:1) redovisades hur användandet av 
kameror påverkar kvinnliga respektive manliga poliser på olika sätt. En 
av slutsatserna var att kamerorna bidrar till att minska sexuella trakasse-
rier mot kvinnliga poliser. Detta lyftes fram vid seminarier på Polismyn-
digheten. Resultatet från utvärderingen ger underlag för att bedöma 
vilka arbetsmetoder som kan minska sexuella trakasserier mot kvinnliga 
poliser.

• I rapporten Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 
2018 (rapport 2020:16) redovisades ny kunskap om utsatthet för brott 
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mot kvinnor respektive män som bor på kollektiva asylboenden. I rappor-
ten lämnades förslag för att minska risken för brott och öka tryggheten 
för kvinnor respektive män som bor på kollektiva asylboenden. 

• Genom Nationella trygghetsundersökningen (rapport 2020:8) bidrog 
Brå till en ökad kunskap om utvecklingen vad gäller utsatthet för brott, 
otrygghet och oro för brott. Resultatet visade på flera skillnader mellan 
kvinnor och män, och genom att dessa lyfts fram kan det ge ett bättre 
kunskapsunderlag till myndighetens målgrupper att själva kunna anlägga 
ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete. 

• I kortanalysen Får flickor åtalsunderlåtelse i större utsträckning än pojkar 
(kortanalys 5/2020) undersöktes den skillnad i lagföringsbeslut vad gäller 
åtalsunderlåtelser som finns mellan flickor och pojkar. Kortanalysen visa-
de på att skillnaden endast delvis kan förklaras av att flickornas ärenden 
överlag rör andra brottskategorier än pojkarnas. Kortanalysens resultat 
pekade på att det behövs mer kunskap på området, för att förstå de kvar-
varande könsskillnaderna. 

• Den nya samtyckeslagen i praktiken. Uppföljning av 2018 års reforme-
ring av lagstiftning om våldtäkt (rapport 2020:6). Rapporten har bidragit 
med ny kunskap om hur den nya lagstiftningen tillämpats samt förslag på 
hur identifierade problem skulle kunna åtgärdas. Rapportens resultat har 
uppmärksammats av flera av myndighetens målgrupper, som återkopplat 
att de i sin tur kunnat använda kunskapen i sitt arbete. 

• I kunskapsmaterialen om vit makt-miljön, den autonoma miljön och den 
våldsbejakande islamistiska miljön beskrevs ideologiernas syn på kön, 
könsfördelningen bland aktivisterna samt kvinnors och mäns olika roller 
i miljöerna. 

Återkoppling från myndighetens målgrupper visade att flera använt sig av den 
kunskap som Brå lyft fram. Bland annat har resultat och analyser från Brå 
använts som underlag till styrning, planering, uppföljning och interna analy-
ser, liksom i externa samverkansgrupper samt för att hålla sig uppdaterade 
om ny kunskap. Sammantaget gör myndigheten bedömningen att verksam-
heten bidragit till de jämställdhetspolitiska delmålen genom den kunskap som 
producerats och tillhandahållits målgrupperna under året.

Angelägna utvecklingsområden
Brå har i enlighet med instruktionen i uppgift att bidra till att verksamheterna 
inom det kriminalpolitiska området bedrivs kunskapsbaserat, bland annat 
genom att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet. Flera 
metodinslag används, och 2020 ingick uppslag från den egna verksamheten, 
den kontinuerliga omvärldsbevakningen och en extern workshop med cen-
trala myndigheter i rättsväsendet1 om behov av utveckling och kunskap, samt 
interna avstämningar på Brå. Det ledde fram till att samma åtta utvecklings-
områden som lyftes fram i årsredovisningen 2019 bedömdes vara fortsatt 
angelägna. Bilden av dem har i vissa delar fördjupats och förändrats. Men 
grundbeskrivningen från förra årets årsredovisning är fortfarande tillämplig 
och upprepas därför inte. I stället lyfts här nedan endast nya aspekter, som 
identifierats i och med årets process.

Därefter redovisas angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyggande 
arbetet, där grunden är densamma som i de årliga rapporterna om det brotts-
förebyggande arbetet i Sverige som Brå redovisar till och på uppdrag från 
regeringen.2 Avslutningsvis redovisas utvecklingsområden för arbetet med att 
förebygga våldbejakande extremism, som bygger på de samlade erfarenheter-
na från årets verksamhet.

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV SAMT ANGELÄGNA UTVECKLINGSOMRÅDEN

 1  Sju myndigheter deltog på plats i mötet i början av året, och en myndighet inkom med skriftligt underlag.
 2 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 2020.
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De åtta utvecklingsområdena för rättsväsendet från föregående år är 
fortsatt angelägna

Gränsrelaterade utmaningar
Utöver tidigare redovisade beskrivning av utmaningar och kunskapsbehov, 
bör behovet av kunskap ifråga om oklara och falska identiteter lyftas fram. 
Det inkluderar behov av att bedöma problemens omfattning och i vilken 
utsträckning folkbokföringsbrottet är tillämpligt. Från rättsväsendets sida 
förs också fram önskemål om att frågor om migration och brott ska kunna 
undersökas och diskuteras. Detta för att uppnå balanserade lägesbilder och 
kunskap om tänkbara orsaker till förekommande problem i gränssnittet 
brottslighet och integration. Det är också viktigt för att möjliggöra tillgången 
till kunskapsbaserade underlag om vad man kan behöva vidta för brottsfö-
rebyggande och andra åtgärder. Exempel på påtalade kunskapsbehov gäller 
risk- och sårbarhetsfaktorer för kvinnor och män, flickor och pojkar som 
migrerat till Sverige från andra länder, överrisker för kriminalitet, vilka er-
farenheter som finns av integrationsarbeten i andra länder och om parallella 
samhällssystem och hur de kan bemötas.

Systemutnyttjande brottslighet
Som komplement till tidigare beskrivning av området finns behov av kunskap 
och insatser mot så kallad välfärdsbrottslighet på regional och kommunal 
nivå. Bilden är att regioner och kommuner betalar ut större belopp till pri-
vata tjänsteutförare än staten, men att det saknas kunskap om välfärdsbrott 
som begås genom företag inom hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare och 
liknande välfärdstjänster. Det råder även brist på kunskap om fenomenet där 
föreningar får olika typer av bidrag på felaktiga grunder. Därtill behövs det 
mer erfarenhet och analyser av svagheter i systemen – och ökad spridning av 
upparbetade erfarenheter av att arbeta mot problemen på regional och kom-
munal nivå. Bedömningen är att ett förstärkt arbete mot välfärdsbrott även 
på regional och kommunal nivå skulle förbättra rättsväsendets möjligheter att 
utreda och lagföra brottsligheten.

Socialt utsatta områden
Till den sedan tidigare framförda beskrivningen tillförs här att det finns behov 
av mer kunskap om hur det kan utvecklas bättre livschanser för unga perso-
ner, inte minst för pojkar och unga män, samt utvecklas lämpliga former för 
möjlighet till avhopp från kriminalitet och kriminella grupperingar. Betydel-
sen av uthållighet och vikten av att försök med nya verksamheter koordineras 
väl med det befintliga arbetet betonas, så att inte lovvärt pågående arbete 
riskerar att gå förlorat. 

It-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga
Ett eftersatt område är möjligheterna att utreda kortbetalningar när det gäller 
transaktioner utomlands, eftersom sådana utredningsinsatser är svåra och 
resurskrävande. Det kan exempelvis handla om transaktioner på spelkon-
ton på utländska spelbolag, kryptovaluta och utländska företagsstrukturer. 
En annan utmaning är att det är svårt att tillämpa svenska regler gentemot 
företag och organisationer som har sitt verksamhetstillstånd i ett annat land. 
En tredje utmaning är att det finns verksamheter utomlands, som till exempel 
molntjänster, som idag är svåra att komma åt med svensk lagstiftning. En 
fjärde utmaning är möjligheterna att utnyttja automatisk dataanalys, och då 
även med användning av artificiell intelligens, där en viktig del är möjligheter-
na att automatiskt söka igenom exempelvis stora mängder bildmaterial. I de 
juridiska delarna anses en utmaning vara att regleringen kring personuppgifts-

MÅL OCH ÅTERRAPPORTERINGSKRAV SAMT ANGELÄGNA UTVECKLINGSOMRÅDEN



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2020  •  15

behandling tar utgångspunkt i enskilda personer, medan rättsväsendets behov 
ofta gäller hantering av data om stora mängder personer samtidigt. 

Dessutom har digitaliseringen resulterat i en ny typ av infrastruktur i sam-
hället, där människor går in och ut, vistas, agerar, umgås, utför sysslor, gör 
affärer, etc. Brott är en del av de mellanmänskliga förehavandena och genom 
digitaliseringen skapas en helt ny och omfattande struktur för att begå och 
drabbas av brott, som ligger utanför den tidigare fysiska världen. Det har lett 
till att rättsväsendet numera måste hantera allt fler aspekter av den digitala 
världen, och då inte minst att utreda digitala inslag i brotten, brott som i 
huvudsak skett digitalt och brott som i alla avseenden är it-brott. Det ställer 
polisen och övriga rättsväsendet inför stora utmaningar, och det finns mycket 
att göra på området. Förmågan att identifiera, beställa, utföra och använda 
it-forensik är eftersatt, och det gäller också många andra digitala områden, 
såsom förmågan att hantera stora mängder digital information, säkra digital 
bevisning på utländska kommunikationsplattformar samt att utföra omfat-
tande samarbete med brottsutredande myndigheter i andra länder vid kom-
plicerade brottsupplägg med avancerade digitala inslag. Något som behöver 
uppmärksammas är också framför allt polisens mer vardagliga närvaro i den 
digitala världen, med internet, sociala medier etc. Det finns anledning att 
överväga om det alltjämt är rimligt att aktiviteter på nätet i huvudsak sker 
utan närvaro och tillsyn från någon offentlig aktör – inte heller från polisens 
sida. Möjligheterna för användarna att snabbt få hjälp i brottssituationer 
torde idag vara små, förstahansinsatserna vid brott otillräckliga och förut-
sättningarna för att lyckosamt utreda brotten begränsade, vilket kan tas som 
utgångspunkt för diskussioner om behov av nya lösningar och eventuellt nya 
verksamheter.

Barnen och brotten
Tidigare beskrivning av utvecklingsområdet kompletteras nu med att det 
finns kunskapsbehov ifråga om de uppmärksammade ungdomsrånen. Likaså 
behövs det kunskapsunderlag om häktning av barn (som vanligtvis är pojkar) 
för de svåra avvägningarna mellan att å enda sidan att inte ta till onödigt 
ingripande åtgärder som kan vara skadliga, men samtidigt uppnå möjligheter 
till effektiv och korrekt brottsutredning och lagföring där häktning ibland 
är nödvändigt. Därutöver behövs det mer kunskap om barn som är offer för 
brott, bland annat för att i samband med brottsutredningar stärka bedöm-
ningarna av när skador mot små barn är orsakade av våld eller sjukdom. 
Likaså behövs en förbättrad kunskap om hur samverkan kring barn och bar-
närenden kan stärkas, samt om vad som gäller och var gränserna går när det 
gäller möjligheterna att dela information i individärenden mellan myndigheter 
i och utanför rättsväsendet. Det finns också anledning att vara uppmärksam 
på att det förekommer att barn långt ned i åldrarna dras in i vuxnas krimina-
litet, och här behövs det både mer kunskap och åtgärder.

Sexualbrottsligheten och hanteringen av sexualbrotten i rättskedjan, Gles-
bygdens brottslighet och brottsförebyggande samt Polisens verksamhet
De tre rubricerade utvecklingsområdena bedöms vara fortsatt angelägna och 
beskrivningarna från senare år, och då främst föregående år (se Årsredovis-
ning 2019), är alltjämt giltiga.

Angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyggande arbetet
Ett brottsförebyggande perspektiv finns med i många av de områden som 
identifierats ovan, liksom behovet av ökad kunskap om förebyggande meto-
der och arbetssätt. Utöver detta har Brå på olika sätt identifierat särskilda be-
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hov som gäller för det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom arbetet 
med myndighetens årliga rapport om det brottsförebyggande arbetet i landet. 

Brå har i de årliga rapporterna om det brottsförebyggande arbetet i Sverige 
betonat att det brottsförebyggande arbetet generellt behöver bli mer kun-
skapsbaserat, att det behöver prioriteras och att förmågan bland olika aktörer 
måste stärkas. Det tidigare påtalade behovet av att utveckla näringslivets roll i 
det brottsförebyggande arbetet kvarstår, liksom behovet av brottsförebyggan-
de arbete i socioekonomiskt utsatta områden och i glesbygd. 

Till det bör läggas att det brottsförebyggande samarbetet tydligare behöver ha 
ett primärt fokus på att förebygga och motverka brottslighet. Polisen behöver 
för sin del hantera och kompensera för den bristande lokala närvaron, i vän-
tan på tillskottet av nyutbildade poliser. De behöver också, nationellt, regio-
nalt och lokalt, tillsammans med andra aktörer fatta strategiska beslut om det 
brottsförebyggande arbetet, för att säkerställa långsiktighet. Kommunernas 
förmåga att förebygga brott måste säkerställas. Det handlar framför allt om 
socialtjänstens arbete gentemot barn, ungdomar och personer som begår brott 
eller är på väg in i kriminalitet, samt de som vill lämna en kriminell livsstil. 
Och det brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektivet behöver 
alltid beaktas i stadsplanering och i förvaltning av bebyggelse. 

Verksamheterna behöver också ges förutsättningar att dela med sig av infor-
mation om aktuella personer till samverkande aktörer. Samverkan är ofta 
etablerad, men verktygen och arbetssätten för att förebygga brott behöver 
stärkas utan att sekretess blir ett hinder. Något som också behöver förbättras 
är kunskapen om hur vissa brottstyper kan synliggöras i lokala lägesbilder, 
vilket bland annat gäller ekonomisk brottslighet, bedrägerier, it-brott och 
brott i nära relationer. Avslutningsvis är uppföljning och utvärdering den del i 
det kunskapsbaserade arbetet som utförs i minst utsträckning. För att arbetet 
ska utvecklas och bli mer effektivt, och för att kunna lyfta fram goda exem-
pel, behöver det utvärderas i högre utsträckning. 

Angelägna utvecklingsområden för arbetet mot våldsbejakande 
extremism
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har etablerat sig som en central 
aktör inom området våldsbejakande extremism. För att öka förståelsen, kun-
skapen och förmågan att förebygga och hantera våldsbejakande extremism, 
bedrivs arbete med lokala, regionala och nationella aktörer inom kommun, 
stat och civilsamhälle, inklusive religiösa samfund, samt med andra relevanta 
institutioner. I verksamheten bedöms ständigt behoven och möjligheterna att 
bemöta behoven med insatser. Under året framträdde följande utvecklingsom-
råden som särskilt angelägna:

• Fortsätta arbetet med att stärka och tydliggöra kommunernas roll och  
 insatser i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

• Följa och stötta regionernas roll i det förebyggande arbetet mot våldsbeja- 
 kande extremism.

• Främja samarbete mellan CVE, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skol- 
 verket och Skolinspektionen, för att utveckla den gemensamma vägled- 
 ningen och stödet till det förebyggande arbetet på den lokala nivån. 

• Stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot radikalisering vad gäl- 
 ler personer i förvar och stärka samhällets beredskap vid frivård och åter- 
 integrering i samhället.

• Arbeta med situationen ifråga om barn i extremistmiljöer.

• Hantera situationer där förmåga till förberedelse och planering inte finns.
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• Fortsätta utvecklingen av ett bedömningsstöd/verktyg för att identifiera  
 risker och riskpersoner.

• Fortsätta och utveckla den omvärldsbevakning som centret publicerar  
 veckovis.

• Implementera de förslag till utveckling och förbättring som framkommit i  
 CVE:s utvärdering av stödet till kommunerna.  
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Statistikverksamheten
Myndigheten ska utveckla kunskap inom det kriminalpolitiska området, 
bland annat genom att ansvara för den officiella kriminalstatistiken och 
årligen genomföra den nationella trygghetsundersökningen. Brå ska också ta 
fram kunskap om hatbrott och minst vart tredje år genomföra skolundersök-
ningen om brott. I uppdraget ingår också att utveckla kriminalstatistiken och 
annan relevant statistik. 

Statistikverksamheten vid Brå producerar, publicerar och utvecklar årligen 
återkommande register- och surveybaserad statistik som ingår i Sveriges 
officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet. Den förstnämnda, 
som benämns kriminalstatistik, baseras i huvudsak på registeruppgifter från 
rättsväsendets myndigheter, medan den surveybaserade statistiken avser stora 
självdeklarationsstudier, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), 
Politikernas trygghetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott 
(SUB). Vidare tar Brå fram andra statistikslag och produkter som bygger på 
analys av insamlade data, och som inte ingår i den officiella statistiken. Till de 
statistikrapporterna räknas exempelvis uppdraget att årligen ta fram kunskap 
om hatbrott. Att bedriva produktionen samt förädla och utveckla statistik 
är en mycket it-intensiv verksamhet. Verksamheten är även i övrigt kostsam, 
eftersom delar av den bygger på omfattande datainsamling som utförs av 
Statistiska centralbyrån (SCB), mot ersättning från Brå.

Bedömningen av statistikverksamhetens resultat utgår från myndighetens 
arbete med produktion av löpande statistik, kvalitetssäkring av statistik samt 
ny- och vidareutveckling av statistikprodukter.

Publicerad statistik
I enlighet med publiceringsplan publicerades både kriminalstatistikens åtta 
produkter med slutlig årsstatistik (se här nedan) och den periodiskt återkom-
mande surveybaserade statistiken, som för 2020 avser Nationella trygghets-
undersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och en fördju-
pad studie om självrapporterad utsatthet för hatbrott som utgick från NTU, 
PTU och SUB (rapport 2020:14). 

Under året gjordes också, med början i april, en satsning på särskilda må-
nadsvisa pandemianalyser, vilket dock medförde att publiceringarna av preli-
minär statistik för anmälda brott under månaderna augusti till november (och 
därmed preliminär statistik för kvartal 3) behövde senareläggas med cirka en 
vecka. Pandemianalyserna har, liksom den preliminära månadsstatistiken, 
publicerats på Brås webbplats.

Kriminalstatistiken
De uppgifter som ligger till grund för Sveriges officiella kriminalstatistik 
samlar Brå in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Uppgifterna publicer-
as i form av i huvudsak åtta slutliga produkter, med fokus på olika skeden i 
brottmålsprocessen: 

• Anmälda brott
• Konstaterade fall av dödligt våld
• Handlagda brott
• Misstänkta personer
• Handlagda brottsmisstankar
• Lagförda personer
• Kriminalvård
• Återfall i brott
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Samtliga produkter finns tillgängliga på Brås webbplats, i form av fristående 
tabeller och beskrivande sammanfattningar. Anmälningsstatistiken är även 
sökbar i en interaktiv statistikdatabas. Därtill publicerades en uppdaterad 
version av publikationen Klassificering av brott.3 

Surveybaserad statistik
Sedan 2006 genomför Brå årligen frågeundersökningen NTU, vars syfte är att 
undersöka utvecklingen vad gäller människors utsatthet för brott, deras upp-
levelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers erfaren-
heter av kontakter med rättsväsendet. Huvudredovisningen av 2020 års mät-
ningar gjordes i rapport 2020:8. Till huvudrapporten hör också en teknisk 
rapport (rapport 2020:9). Under året publicerades därutöver tre kortanalyser 
av NTU: en som belyser äldres utsatthet för brott (NTU kortanalys 1/2020) 
och två med fokus på de uppföljningsintervjuer som gjorts med intervjuperso-
ner som uppgivit att de utsatts för brott, och som då tillfrågas om omständig-
heter kring brottet, såsom var det skedde, hur det skedde och vilken relation 
den utsatte har till gärningspersonen. Den här typen av uppföljningsintervjuer 
utgör en ny metod i NTU, och därför är den ena kortanalysen en metod- och 
kvalitetsäkringsstudie av data och metod (NTU kortanalys 2/2020), medan 
den andra redogör för resultaten (NTU kortanalys 3/2020).

Frågeundersökningen SUB kartlägger hur vanligt det är att ungdomar i års-
kurs nio utsätts för vissa brott, begår olika typer av brott eller deltar i andra 
riskbeteenden. Brå har genomfört denna undersökning vartannat eller vart 
tredje år sedan 1999. Under 2020 redovisades den undersökning som genom-
fördes 2019 (rapport 2020:11) samt en tillhörande teknisk rapport (rapport 
2020:12). 

Kvalitetsarbete i statistiken
För att kunna producera statistik enligt plan och med ändamålsenlig kvali-
tet följs de kvalitetskriterier som är uppställda för den officiella statistiken 
genom framtagna rutiner och processer för kvalitetssäkring. I det ingår bland 
annat att statistikens kvalitet och ändamålsenlighet regelbundet stäms av med 
användare, genomgår vetenskapliga granskningar vid utveckling av statistiken 
samt bedöms i olika fördjupade analyser av statistikens kvalitet. 

Ett viktigt kvalitetskriterium är att statistiken ska vara tillgänglig, det vill säga 
att det ska vara tydligt hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka 
statistikuppgifterna. För att säkerställa att statistiken tillgängliggörs på ett 
ändamålsenligt sätt används bland annat referensgrupper. 

Förändringar av statistikprodukterna förankras
Statistikverksamhetens produkter ska uppfylla användarnas behov, och där-
för utvecklas statistiken löpande. För att säkerställa en hög kvalitet behöver 
förändrade och nyutvecklade statistikprodukter noggrant förankras redan 
under utvecklingsarbetet. Under året har myndigheten genomfört flertalet 
sådana förankringar, som avsåg tillägg till NTU och en ny metod för att 
producera hatbrottsstatistiken. Brå bedriver återkommande ett arbete med att 
anpassa presentationen och spridningen av statistiken efter de riktlinjer som 
finns för tillgänglighet. 

Brå har ett internt statistikråd, som hanterar strategiska frågor för statistiken 
och it-verksamhet kopplad till statistiken. Brå har också ett särskilt användar-
råd för NTU, för att säkerställa att statistiken är rätt utformad och uppfyller 
användarnas behov. Av samma skäl knyts alltid både interna och externa 
referensgrupper till större utvecklingsprojekt och insatser avseende krimi-
nalstatistiken. Dessa råd och referensgrupper fungerar även som kanaler för 

 3  Klassificering av brott. Anvisningar och regler. Version 9.0.
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att nå ut med statistiken till särskilt viktiga användare. Därtill genomför de 
vetenskapliga granskningar i samband med att statistiken utvecklas; exempel-
vis har enkätutformningen för en planerad tilläggsmodul till NTU genomgått 
vetenskaplig och kognitiv granskning. Arbetet med att digitalisera rättskedjan 
innebär dessutom omfattande kontakter med olika delar av rättsväsendet, 
vilket bidrar till att öka de centrala målgruppernas kännedom om och insikter 
i statistiken. 

Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå också för att utveckla kvalite-
ten i den befintliga officiella kriminalstatistiken och det underliggande pro-
duktionssystemet. Arbetet tar sin utgångspunkt i det normsystem som reglerar 
produktionen av officiell statistik samt de förbättringsområden som identi-
fierats för Brås verksamhet (Målgruppsanpassning av kriminalstatistiken).4 
Under året genomförde Brå bland annat en kvalitetsgranskning av de regist-
rerade brottskoderna för misshandel mot kvinna av närstående i parrelation 
och andra typer av närstående eller bekanta gärningspersoner 2019–2020. 
Underlaget ger möjligheten att dra övergripande slutsatser om de problem 
som förekommit och vilka konsekvenser det haft på den officiella statistiken. 
Det är en viktig kunskap för att kunna uppmärksamma statistikanvändarna 
på eventuella felkällor i statistiken. Mot bakgrund av granskningen planerar 
Brå för en fördjupad studie av kvaliteten på brottskoderna under nästa år, 
för att kunna dra mer säkra slutsatser och göra bättre skattningar av utveck-
lingen för de anmälda misshandelsbrotten i de sammanställningar som görs i 
samband med publiceringen av årlig statistik. Brå har också under året fort-
satt samarbetet med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten för att öka 
kvaliteten i registreringen av brottskoder hos myndigheterna. I enlighet med 
kvalitetskrav i förordningen om officiell statistik och Statistiska centralbyråns 
föreskrifter utvärderade Brå även kvaliteten i den registerbaserade kriminal-
statistiken och den surveybaserade statistiken på både områdes- och produkt-
nivå. Resultatet från kvalitetsutvärderingen rapporterades in till Statistiska 
centralbyrån i början av januari 2021. 

Utveckling av statistikprodukter och produktionssätt
Förutom att ta fram löpande statistik har myndigheten under året även bi-
dragit till att kunskapen på det kriminalpolitiska området kan förbättras och 
utvecklas genom att utveckla nya statistikprodukter och produktionssätt för 
att möta nya användarbehov och effektivisera arbetet. Till följd av begränsad 
it-kapacitet under året har Brås samlade arbete med att utveckla nya produk-
ter, metoder och arbetssätt dock inte kunnat bedrivas i planerad omfattning 
eller i förväntad takt.

Digitaliseringen av rättskedjan innebär stora och komplexa  
utmaningar 
Under 2020 fortsatte Brå, utifrån regeringsuppdrag och den gemensam-
ma plan som de så kallade RIF-myndigheterna har redovisat till regeringen 
(Ju2019/03164/KRIM), att tillsammans med flera av rättsväsendets myndig-
heter genomföra och planera delar av den andra etappen av Rättsväsendets 
informationsförsörjning (RIF).5 Målet med samarbetet är att digitalisera och 
utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättsväsendet och göra 
det möjligt att följa ärenden som rör brottmål elektroniskt genom rättsked-
jan, i ett gemensamt och strukturerat format. Den andra etappen syftar bland 
annat till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning 
inom rättsväsendet, ett arbete där Brå som statistikansvarig myndighet har en 
betydande roll. Inom ramen för samarbetet har Brå därför verkat för bättre 

4  https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2013-05-15-malgruppsanpassning-avkriminalstatistiken.html
5   Från och med den 1 september 2020 bedrivs denna samverkan inom ramen för Rådet för digitalisering av 

rättsväsendet i enlighet med förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering. 
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förutsättningar att tillgodose ytterligare användningsområden för kriminalsta-
tistiken, samt öka statistikens relevans och kvalitet. 

En myndighetsgemensam beskrivning av vilket arbete som genomförts och 
vilka nyttor som har realiserats redovisades till regeringen (Justitiedeparte-
mentet) den 22 februari 2020. Den 1 oktober 2020 redovisade myndigheterna 
till regeringen (Justitiedepartementet) även en plan, över de gemensamma ut-
vecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja, som 
myndigheterna avser att genomföra under 2021 (Ju2020/03455/KRIM).6

Samarbetet med andra myndigheter inom rättsväsendet innebär en stor 
och komplicerad uppgift för Brå. Det handlar om att löpande koordinera 
myndighetens arbete och it-baserade informationssystem gentemot de övriga 
myndigheternas genomgripande förändringsarbete. I arbetet ingår också att 
säkerställa myndighetens löpande produktion av kriminalstatistik, liksom 
möjligheterna att utveckla och producera ny statistik. Det innebär att Brå 
måste bedriva ett omfattande arbete dels internt, dels i de gemensamma ar-
betsgrupper och andra samarbetsformer som inrättats inom ramen för samar-
betet. 

De systemomläggningar som följer av digitaliseringen av rättskedjan innebär 
att Brå behöver göra anpassningar av det interna statistiksystemet SOR (sys-
temet för officiell rättsstatistik). Detta arbete sker inom projektet Räls. Målet 
med projektet är att säkerställa att myndigheten kan fortsätta att publicera 
officiell kriminalstatistik utan hinder. Ett annat viktigt mål med projektet är 
att effektivisera och på olika sätt förbättra statistiksystemet, i syfte att un-
derlätta för dess framtida förvaltning och vidareutveckling. Arbetet är om-
fattande och bedrivs till stor del internt inom Brå. Under året fortsatte Brå, i 
samråd med andra berörda RIF-myndigheter, utvecklingsarbetet för att kunna 
ta emot uppgifter från de nya system som Domstolsverket respektive Tull-
verket ska införa senast andra kvartalet 2022. Även mindre anpassningar av 
SOR genomförts till följd av omläggningar av ärendehanteringssystemen hos 
Polismyndigheten (Rar/Durtvå) och Åklagarmyndigheten (Cåbra). 

Digitaliseringen av rättskedjan kräver således betydande it-insatser vid Brå. 
I huvudsak handlar det om systemutveckling. För att hålla nere kostnaderna 
och bygga upp den interna kompetensen är utgångspunkten att utvecklingen 
av systemstöd för statistiken ska bedrivas av anställd personal. Svårigheten 
att rekrytera personal med rätt kompetens har medfört att det it-relaterade 
utvecklingsarbetet inte kunnat drivas framåt i den takt som önskats och att 
den därmed successivt ökade teknikskulden både driver kostnader och försvå-
rar nödvändig övergång till moderna it-lösningar, som skulle underlätta för 
att möta efterfrågan på information från Brå. It-enheten gör också i ökande 
utsträckning systemutvecklingsinsatser även för andra delar av verksamheten, 
till exempel gällande surveystatistik. 

Utveckling av ny rättsstatistik 
För att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning 
(RIF) innebär för utvecklingen av kriminalstatistiken, bedriver Brå ett lång-
siktigt arbete med målsättningen att ta fram nya löpande statistikprodukter 
som ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter. 
Avsikten är att den nya statistiken ska förbättras successivt i takt med arbetet 
inom RIF, och den kommer således att vara föremål för vidareutveckling i 
många år framöver. Initialt kommer den nyutvecklade statistiken därför att 
publiceras som icke-officiell statistik, för att på sikt införlivas i den officiella 
kriminalstatistiken. Arbetet bedrivs vid funktionen för utveckling av rättssta-

6 Gemensamma utvecklingsinsatser för en effektivare rättskedja – plan för 2021.
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tistik (Fur) som för tredje året i rad publicerade resultat från två nyutvecklade 
statistikprodukter som båda beskriver brottmålsprocessen från anmälan om 
brott till beslut om åtal, inkluderat balanser och handläggningstider.7  Under 
året fortsatte funktionen även arbetet med att utveckla ny statistik över fy-
siska personer som är målsägare vid brott mot person. En stor del av arbetet 
har fått läggas på kvalitetssäkring av data, vilket påverkat utvecklingstakten. 
Arbetet med kvalitetssäkringen slutfördes under 2020 och därmed är grunden 
lagd för framställning och publicering av den nya statistiken, ett arbete som 
sker under 2021. 

Utveckling av en frågemodul om brott i nära relationer
Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer. 
Kartläggningen byggde till större delen på data från en för ändamålet särskilt 
utformad frågemodul i NTU. Under 2017 reviderades metoden för NTU 
genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer 
till post- och webbenkäter, samtidigt som urvalet utökades. För att kartlägg-
ningen av brott i nära relationer ska kunna återupprepas krävs därför ett visst 
utvecklingsarbete. Brå fick i uppdrag att förbereda för att en nationell kart-
läggning av brott i nära relationer ska kunna genomföras i samband med den 
datainsamling av NTU som äger rum 2021. Uppdraget redovisades i augusti 
2020. På grund av pandemiutbrottet bedömdes dock inte 2021 vara något 
lämpligt utgångsår för en ny tidsserie, varför Brå inte fick i uppdrag att ge-
nomföra den aktuella frågemodulen under 2021. Istället utvecklades en annan 
frågemodul med syfte att bland annat fånga in brott som sker i hemmet under 
de särskilda förhållanden som följt av pandemin.

Utveckling av en frågemodul gällande bland annat utsatthet för brott 
under perioden för coronapandemin
Coronapandemin har medfört ett förändrat levnadsmönster för alla, inklusive 
tilltänkta respondenter i NTU, bland annat genom en ökad isolering inom 
hushållet, i olika grad. Därför utvecklade Brå under 2020 en frågemodul att 
införa i NTU 2021, med frågor kopplade till pandemin, för att bland annat 
bättre förstå om den kan ha påverkat resultatet i den ordinarie undersökning-
en. Frågorna handlar om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt 
förtroende för myndigheter.

Utveckling av en ny metod för hatbrottsstatistiken
Under året har Brå tagit fram en ny metod för att producera hatbrottssta-
tistiken, som på ett mer ändamålsenligt sätt kan användas för att följa upp 
polisens sätt att hantera anmälningar med hatbrottsmotiv. Under utvecklings-
arbetet har synpunkter hämtats in från hatbrottsstatistikens användare. 

Övrig redovisning och återrapportering

Bedömning om den framtida redovisningen av utsatthet för brott, trygg-
het och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden
I beslutet om ändring av regleringsbrevet (2019-03-14) fick Brå i uppdrag 
att föreslå hur uppgifter om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för 
rättsväsendet i socialt utsatta områden ska kunna tas fram i fortsättningen, 
trots att SCB inte längre uppdaterar den regionala indelning som förut låg till 
grund för att analysera socialt utsatta områden i NTU. Den nya redovisning-
en planeras att utgå ifrån den definition av socialt utsatta om råden som De-
legationen mot segregation (Delmos) har i regeringsuppdrag att ta fram och 
redovisa under 2021. Vid tidpunkten för redovisning av Brås regeringsupp-

 7  Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2018 samt 
Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2019.

STATISTIKVERKSAMHETEN



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2020  •  23

drag (september 2020) var det därför inte möjligt att avgöra hur detaljerad 
redovisningen kommer att bli, eftersom det beror på hur många respondenter 
som finns i respektive område, vilket i sin tur påverkas av hur befolknings-
mässigt stora områden det handlar om. Redovisningen beskrev istället vilka 
faktorer som kan komma att påverka redovisningens detaljeringsgrad och på 
vilket sätt. 

Arbetet med hatbrottsstatistiken 
Av Brås instruktion framgår att myndigheten ska ta fram kunskap om hat-
brott. Den årliga styrningen av arbetet har förändrats och innebär sedan 
några år att Brå har i uppdrag av regeringen att vartannat år ta fram statistik 
om hatbrott och vartannat år genomföra fördjupade studier om hatbrott. För 
att tillgodose behovet av kunskap om hatbrottens omfattning och karaktär 
gjordes 2020 en studie baserad på data från myndighetens tre stora undersök-
ningar om brott: Nationella trygghetsundersökningen, Skolundersökningen 
om brott och Politikernas trygghetsundersökning (rapport 2020:14). Utöver 
att ta fram statistiken bidrog Brå med information och expertis i hatbrottsfrå-
gor, i både nationella och internationella sammanhang, samt hanterade stora 
mängder frågor från medierna och andra externa frågeställare.

Statistiska analyser
Inom statistikverksamheten genomförs statistiska analyser av befintlig statis-
tik och grunddata för att bidra till fördjupad kunskap om brott, till exempel 
brottsoffer, gärningspersoner, omständigheter vid brotten, otrygghet och oro 
för brott samt rättsväsendets hantering av anmälda brott, från utredning till 
dömande. Fördjupade analyser kan också bidra till kunskaper om statistikens 
metodologiska möjligheter och begränsningar. 

En särskild funktion inom statistikverksamheten analyserar befintlig statistik 
och grunddata om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsre-
sultat. Funktionen tar fram så kallade kortanalyser, som inte är lika resurs-
krävande och djuplodande som forskningsprojekten. Till grund för valen av 
analysobjekt ligger dels myndighetens arbete med att identifiera angelägna ut-
vecklingsområden, dels särskilda kontakter med myndigheterna i rättsväsen-
det och med forskare. Flera kortanalyser lyfter fram skillnader mellan kvinnor 
och män och mellan flickor och pojkar, vilket kan nyttjas som underlag till 
åtgärder som kan kopplas till de jämställdhetspolitiska delmålen. Under året 
publicerades sex kortanalyser, en fördjupad studie om hatbrott och tre korta-
nalyser av NTU (se ovan). 

Kortanalyser om brottsligheten: 

• Kommuners brottsförebyggande arbete och 

 identifierade problem

• Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten

 
Kortanalyser om verksamhetsresultaten: 

• Får flickor åtalsunderlåtelse lättare än pojkar?

• Stöd till hatbrottsutsatta

• Direktavskrivna brott

• Lagförda återfall efter ändrad praxis i narkotikamål
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Under året publicerades även fördjupade analyser som beskriver de samman-
tagna handläggningsresultaten för myndigheterna i rättskedjans första led 
(åren 2018 och 2019), inkluderat balanser och genomströmningstider. 

Utlämnande av grunduppgifter från statistiken
I Brås statistikverksamhet ingår också att ta ut grunduppgifter från statis-
tikens register till forskning och att sammanställa specialanpassad beställd 
statistik. Beställningarna avser i huvudsak grunddata från den officiella 
kriminalstatistiken, men även Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och 
statistiken över hatbrott. Här ingår ofta att bistå med omfattande rådgivning 
till beställarna. Myndigheten använde under 2020 cirka 1,7 årsarbetskrafter 
för att handlägga 84 beställningar av specialstatistik eller mikrodata från kri-
minalstatistikens register. De beställningar som gjordes av externa användare 
gav intäkter på 435 tkr. 

Statistikverksamhetens kostnader
I tabell 1 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom statisti-
kverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2020, 2019 och 
2018, för respektive enhet och funktion inom statistikverksamheten samt för 
den del av it-verksamheten som är inriktad på statistik.

Tabell 1. Kostnader per prestationsområde inom statistikverksamheten

Statistikverksamhet (tkr) 2020 2019 2018

Enheten för rättsstatistik 15 552 14 511 15 041

Funktionen för utveckling av rättsstatistik 3 545 3 893 3 562

Enheten för statistiska undersökningar 29 285 24 250 23 405

Funktionen för analys av statistik om brottsutveckling-
en och om rättsväsendets verksamhetsresultat 2 996 3 075 2 786

Enheten för it 17 340 25 185 28 200

Totalt 68 719 70 913 72 993

* Med anledning av att Brå har en ny objektplan för 2020 har jämförelseåren 2018–2019 räknats om 
utifrån den nya principen.

Av tabellen framgår att kostnaderna för statistikverksamheten har minskat 
såväl mellan 2020 och 2019 som mellan 2019 och 2018. Den successivt 
minskade kostnaden förklaras framför allt av en minskad direkt kostnad för 
konsultanvändning inom it-enheten år från år, men även av att de direkta 
lönekostnaderna minskat något på enheten för rättsstatistik, till följd av va-
kanser. Som framgår av tabellen har kostnaderna för enheten för it, i den del 
som avser statistikverksamhet, minskat drastiskt. Kostnaderna för enheten för 
statistiska undersökningar har ökat jämfört med föregående år. Det beror på 
ökade kostnader för att genomföra datainsamlingen kopplad till de periodiskt 
återkommande surveyundersökningarna och att lönekostnaderna ökat något. 

Resultatbedömning
Brå har under året i huvudsak upprätthållit produktionen av statistiken och 
bedrivit ett aktivt kvalitetssäkringsarbete inom ramen för befintliga system 
och i anslutning till den utveckling som bedrivits under året. Samtidigt har 
myndigheten haft svårare att hålla förväntad utvecklingstakt till följd av 
begränsad it-kapacitet. Antalet vakanser på it-enheten har varit fortsatt hög 
under 2020 och det har inte funnits ekonomiskt utrymme att kompensera för 
detta med konsulter, vilket påverkat leveransförmågan avsevärt. Den under 
2020 rådande pandemisituationen har därtill krävt en viss resursomfördel-
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ning, från statistiknära systemutveckling till anpassning av verksamheten 
för att kunna bedriva systemutvecklingen på distans, vilket också minskat 
leveransförmågan. Myndigheten bedömer därför sammanfattningsvis att 
statistikverksamhetens resultat 2020 är tillfredsställande, det vill säga att årets 
prestationer ligger i linje med vad som kan förväntas utifrån rådande förut-
sättningar.
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Forskningsverksamheten
Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsvä-
sendet och det kriminalpolitiska området genom att bland annat initiera och 
bedriva forsknings-, analys- och utvecklingsarbete. Baserat på den kunskap 
som Brå tar fram, liksom på annan nationell och internationell kunskap, ska 
Brå ge underlag för åtgärder och prioriteringar till regeringen, till myndighe-
ter inom rättsväsendet och till brottsförebyggande aktörer, samt ge metodstöd 
till myndigheter inom rättsväsendet och till aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå vars verksamhet har betydelse för det brottsförebyggande arbetet.

Brå bedriver tillämpad forskning, framtagen med vetenskapliga metoder 
och förhållningssätt och granskad av vetenskapliga experter. Merparten av 
forskningsverksamheten bedrivs i projektform och redovisas genom rapporter 
och andra publikationer. De projekt som behandlar känsliga personuppgifter 
prövas och godkänns av Etikprövningsmyndigheten.

Brås huvudsakliga målgrupper för forskningsverksamheten är regeringen, 
rättsväsendets myndigheter samt brottsförebyggande aktörer inom det krimi-
nalpolitiska området. För att nå ut till dessa målgrupper har Brå valt att fo-
kusera på kunskapens användbarhet och på målgruppernas behov samt på att 
kunskapen ska förmedlas på ett användarvänligt sätt för att nå fram effektivt. 
Detta förhållningssätt genomsyrar hela Brås verksamhet.   

Den övervägande delen av Brås forskningsproduktion sker på uppdrag av 
regeringen, och under 2020 bedrev myndigheten tolv sådana projekt. Brå tar 
också egna initiativ till många forskningsprojekt. De egeninitierade projekten 
rör frågor som Brå bedömer som viktiga att belysa med forskning, och Brå 
arbetar ständigt med att identifiera angelägna utvecklingsområden som kan 
vara av intresse för kommande studier. Detta sker såväl internt som genom 
täta kontakter med framförallt rättsväsendets myndigheter. Brå bedrev under 
året sex projekt som myndigheten själv tagit initiativ till. Andra forsknings-
projekt bedrivs efter förfrågan från andra myndigheter. Fem studier bedrevs 
under året efter förfrågan från andra myndigheter och organisationer, varav 
samtliga initierats av Polismyndigheten.

Bedömningen av forskningsverksamhetens resultat utgår från myndighetens 
förmåga att genomföra regeringsuppdrag om forskning och sprida framtagen 
kunskap genom informationsinsatser och metodstöd till berörda myndigheter 
och verksamheter.

Forskningsprocessen
Forskningsarbetet bedrivs i projekt och planeras och bedrivs i en projekt-
styrningsprocess, som inleds med ett internt direktiv och framtagandet av en 
projektplan. I planen ingår att utveckla och beskriva kunskapsläget, syfte, 
målgrupper, frågeställningar, metod och data, etik och sekretess m.m. Pro-
jektplanerna genomgår omfattande granskningar i och med att många funk-
tioner och personer på myndigheten bidrar och granskar olika delar. Centrala 
myndigheter i rättsväsendet informeras om projektplanerna och det förekom-
mer att de granskas av externa experter, innan de färdigställs och godkänns. I 
slutet av projekten vidtar ett omfattande arbete med att granska och utveckla 
manus till rapporter. Många av stegen gäller interna funktioner, men alla 
manus där nya forskningsinsatser redovisas genomgår granskning av externa 
vetenskapliga experter. I många av projekten används också externa referens-
grupper med forskare och andra sakkunniga, som då även lämnar synpunkter 
på manus. Rapporterna som gäller verksamheter sakgranskas genomgående 
av personer med särskild kunskap om verksamhetsområdena. 
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I enlighet med projektstyrningsprocessen tas det i projekten fram en kommu-
nikationsplan, som specificerar målgrupper, huvudbudskap och lämpliga ka-
naler för att sprida resultaten. Spridningen sker till exempel genom kontakter 
med kommunikationsavdelningar inom rättsväsendet, kontakter med media 
och pressmeddelanden, samt genom nyhetsbrev, poddsändningar och filmer. 
Kunskapen förmedlas också via projektgrupper, seminarier och föreläsningar 
i olika sammanhang.

Forskningsproduktionen
Under året har myndigheten bidragit till att kunskapen inom det kriminal-
politiska området har utvecklats på många sätt. Brå har tagit fram fördjupad 
och av rättsväsendet och andra samhällsaktörer efterfrågad kunskap om 
brottsligheten och brottsutvecklingen samt om lagstiftningsprocessen och 
verksamheterna i rättskedjan. Ny eller uppdaterad kunskap om brottsligheten 
och brottsutvecklingen, men också bakomliggande riskfaktorer, bidrar till att 
kriminalpolitiken kan bedrivas kunskapsbaserat. 

Merparten av de forskningsuppdrag som myndigheten fått, antingen genom 
regleringsbrevet eller via särskilda regeringsuppdrag, har redovisats i enlighet 
med ursprunglig uppdragsbeskrivning och enligt plan. Som en direkt effekt av 
pandemisituationen 2020, då det blev svårare att samla in forskningsuppgif-
ter, har Brå hemställt till regeringen om att senarelägga redovisningen av tre 
forskningsuppdrag. I två fall har det inneburit att redovisningstiden flyttats 
från hösten 2020 till våren 2021.

Kunskap om brottsligheten
En central uppgift för Brå är att ta fram fördjupad kunskap om brottsligheten 
och dess utveckling. Kunskapen är efterfrågad av rättsväsendet och andra 
samhällsaktörer, liksom i lagstiftningsprocessen, som en utgångspunkt i arbe-
tet med att förebygga och bekämpa brottslighet.

Under året publicerades Brås egeninitierade rapport Brott och utsatthet för 
brott på kollektiva asylboenden under 2018 (rapport 2020:16). Rapporten 
bygger på polisanmälningar, förundersökningar och intervjuer med perso-
ner som genom sin yrkesutövning kommer i kontakt med asylboenden. Den 
beskriver den polisanmälda brottslighet som sker på och mot kollektiva 
asylboenden, könsskillnader bland gärningspersoner och brottsutsatta vid 
olika brottstyper, och även de olika riskfaktorer för brott och utsatthet som 
kan samverka i denna institutionsliknande miljö. Vidare presenterar rappor-
ten förslag för att minska brottsligheten och öka tryggheten på de kollektiva 
asylboendena samt förslag i syfte att stärka de asylsökandes rättssäkerhet och 
tillgång till rättssystemet. Kunskapen kopplar också till det jämställdhetspo-
litiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, liksom till delmålet 
om en jämn fördelning av makt och inflytande, bland annat eftersom utsatt-
het för brott bidrar till ojämlikheten genom att ha olika effekter för indivi-
dens handlingsutrymme bland kvinnor respektive män från olika grupper i 
samhället.

Brå publicerade också två egeninitierade rapporter om olika aspekter av det 
dödliga våldets karaktär och utveckling. I rapport 2020:7 kartlade Brå vilka 
kontakter som gärningspersoner vid dödligt våld haft med den psykiatriska 
vården, i första hand året före brottstillfället. Rapporten belyser bland annat 
könsskillnader i förekomsten av tidigare kontakter med psykiatrin samt vilka 
diagnoser som är mer respektive mindre vanliga bland gärningspersoner som 
begått olika typer av dödligt våld och i jämförelse med befolkningen i övrigt. 

I den andra rapporten genomfördes en kartläggning av det dödliga våldet 
vid konflikter i den kriminella miljön under perioden 2005–2017 (rapport 
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2020:4). Rapporten beskriver bland annat könsfördelning och åldersfördel-
ning bland misstänkta respektive brottsutsatta, liksom förändringar över tid 
vad gäller vapen, brottsplatser, antalet fall samt andelen fall som klaras upp. 

Brå publicerade under året även en egeninitierad rapport om anmälda och 
uppklarade våldtäkter i Europa (rapport 2020:2). Rapporten redogör bland 
annat för vilka olika problem som uppstår vid en jämförelse av olika länder 
utifrån kriminalstatistik, vad gäller dels våldtäktsnivåer, dels uppklaringsnivå-
er. I rapporten görs också ett försök att beräkna hur siffrorna om anmälning-
ar och uppklaring skulle se ut, om förutsättningarna var desamma i Sverige 
som i andra europeiska länder.

På uppdrag av regeringen genomförde Brå en kartläggning av förekomsten av 
brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek (rapport 2020:10). 
Kartläggningen genomfördes genom strukturerade intervjuer där företrädare 
för simhallar och folkbibliotek i olika kommuner i Sverige fick uppskatta 
förekomsten av brott och ordningsstörningar. Därutöver genomfördes en 
analys av samtliga incidentrapporter gällande brott och ordningsstörningar på 
kommunala simhallar och folkbibliotek i Stockholms stad 2019.

Viktiga komplement till forskningsproduktionen om brottsutvecklingen var 
kortanalyserna Kommuners brottsförebyggande arbete och identifierade pro-
blem (4/2020) och Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten (6/2020). 

Polis- och åklagarstudier
Utöver kunskap om brottsligheten tar Brå fram kunskap om verksamheterna 
i rättskedjan. Här ryms den utredande verksamheten och ibland även åkla-
garverksamheten, eftersom åklagare, vid allvarligare eller mer komplicerade 
brott, leder förundersökningarna.

Under året redovisade Brå en utvärdering av polisens pilotverksamhet med 
kroppsburna kameror i socialt utsatta områden (rapport 2020:1). I utvär-
deringen undersökte Brå hur poliserna använt kamerorna och vilka effekter 
satsningen fick, varpå även könsskillnader lyftes fram. Studien byggde bland 
annat på en självdeklarationsundersökning, intervjuer med poliser samt en ge-
nomgång av förundersökningar och domar där kameramaterial har använts.

Brå utvärderade också polisens nya modell för schemaläggning av ingripan-
deverksamheten, som sedan hösten 2018 testats i åtta pilotområden. Brås 
rapport redogör bland annat för hur arbetet med pilotmodellen bedrivits, om 
den lett till att fler poliser arbetar på kvällarna och hur verksamhetens resul-
tat och arbetstagarnas arbetsmiljö påverkats av den nya modellen. (rapport 
2020:5).

På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning av publicerad 
polisforskning i Sverige, för att på ett strukturerat sätt fånga in den forskning 
som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet. Under 2019 inleddes ett 
samarbete mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst, 
som resulterade i att Brås sammanställning över polisforskning sedan våren 
2020 är tillgänglig och sökbar i Polismyndighetens bibliotekskatalog Justitia. 
Justitia kommer fortsättningsvis att uppdaterats med aktuell polisforskning en 
gång per år.

Andra delar av rättskedjan samt övergripande analyser
Brå bedriver också studier som behandlar senare led i rättskedjan, såsom 
domstolarna och kriminalvården, alternativt flera led i rättskedjan.

På uppdrag av regeringen följde och utvärderade Brå den försöksverksam-
het med ett snabbförfarande i brottmål som har pågått i norra Stockholm 
sedan i januari 2018. Försöksverksamheten omfattade Polismyndigheten, 
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Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket, Kriminalvården 
och tingsrätterna i Attunda, Norrtälje och Solna. I rapporten belyste Brå hur 
myndigheternas arbete har bedrivits samt hur arbetssättet har påverkat hand-
läggningstider och lagföringar, liksom myndigheternas övriga verksamhet 
(rapport 2020:3). 

I en uppföljning av den nya samtyckeslagen i praktiken, som Brå genomförde 
på uppdrag av regeringen, beskrivs hur den nya lagstiftningen om våldtäkt 
tillämpats sedan den trädde i kraft 2018 (rapport 2020:6). I arbetet med 
uppföljningen studerades bland annat samtliga tingsrättsdomar från 2019 rö-
rande fullbordad våldtäkt, och synpunkter inhämtades från rättsväsendet och 
frivilligorganisationer. Studien kan kopplas dels till det jämställdhetspolitiska 
delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande, dels till delmålet om 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Brå utvärderade också Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussnings-
grupper, även det på uppdrag av regeringen. I rapporten redogör Brå för hur 
arbetet med inslussningsgrupper har bedrivits samt hur förutsättningarna 
ser ut för Kriminalvården att implementera programmet nationellt (rapport 
2020:15).

För trettonde året i rad gav Brå också kunskapsstöd, på uppdrag av regering-
en, till det gemensamma prognosarbete som bedrivs av fem centrala myndig-
heter i rättsväsendet, gällande verksamhetsvolymer genom rättskedjan, från 
polisanmälningar till verkställigheter i anstalt.8 

Därtill publicerades också fyra kortanalyser om senare och övergripande led 
i rättskedjan: Får flickor åtalsunderlåtelse lättare än pojkar? (5/2020), Stöd 
till hatbrottsutsatta (1/2020), Direktavskrivna brott (2/2020) och Lagförda 
återfall efter ändrad praxis i narkotikamål (3/2020).

Stöd till myndigheter i rättsväsendet och andra nyckelaktörer 
Den kunskap om rättsväsendet som Brå producerar bidrar till att utveckla 
verksamheterna i rättskedjan på både kort och lång sikt. Forskningsverk-
samheten arbetar löpande och långsiktigt med att sprida framtagen kunskap 
genom informationsinsatser och metodstöd till berörda myndigheter och 
verksamheter. 

I stödet från forskningsverksamheten är en vanlig utgångspunkt ett kun-
skapsprojekt som Brå avslutat och redovisat, exempelvis något av de många 
regeringsuppdragen. Det är då vanligt att Brå studerat en typ av brottslighet 
eller en verksamhet vid en myndighet och lämnat förslag om hur arbetet 
kan utvecklas, och sedan förmedlar resultaten genom möten, seminarier och 
utbildningsliknande insatser för målgruppen. Ett annat vanligt scenario är att 
Brå efter förfrågan sammanställer och överför kunskap till målgruppen kring 
något särskilt efterfrågat ämne. Det är därutöver vanligt att Brå medverkar 
som expert i utredningar, arbetsgrupper och olika former av myndighetssam-
verkan. Ett sådant exempel är MUR - Motståndskraft hos utbetalande och 
rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott mot välfärdssystemen. 
Där har Brå exempelvis medverkat i en arbetsgrupp som bland annat arbetar 
med att utföra och förbättra analyser av gemensamma risker i välfärdssys-
temen. Ett annat exempel är det arbete som Brå bedriver tillsammans med 
Ekobrottsmyndigheten och som syftar till att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet på ekobrottsområdet. Arbetet som systematiskt analyserar specifika 
brottsproblem utifrån olika brottsförebyggande teorier ska bland annat ut-
mynna i en brottsförebyggande handbok. 

Betydande delar av stödet faller in under de utvecklingsområden som Brå 
identifierat som angelägna. Tidigare har det överlägset vanligaste varit att stö-

  8 Framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Bedömning avseende perioden 2020–2023. 
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det skett genom någon form av fysisk sammankomst. Till följd av pandemin 
var detta dock högst ovanligt under året, och nästan allt som redovisas nedan 
skedde istället genom olika digitala kanaler.

Stödet till målgrupperna är en integrerad del av Brås forskningsverksamhet, 
vilket begränsar möjligheterna till redovisning till några punktvisa minimini-
våer. I forskningsverksamheten noterades dock 165 stödinsatser, vilket kan 
jämföras med 134 respektive 146 stödinsatser under 2019 och 2018. Det 
sammanlagda antalet noterade stödtimmar var under 2020 närmare 900. Po-
lisen var den enskilt vanligaste målgruppen, men vanligt förekommande var 
också andra myndigheter i rättsväsendet, kontrollmyndigheter, statliga utred-
ningar samt kommuner. De mest förekommande områdena var penningtvätt 
och finansiering av terrorism, motverkande av felaktiga utbetalningar och 
andra välfärdsbrott samt lokalt brottsförebyggande arbete, och då huvud-
sakligen i socialt utsatta områden. Mycket av det senare skedde inom ramen 
för ett flerårigt samarbete med polis och kommun, om förebyggande arbete i 
stadsdelen Gottsunda i Uppsala.

Brås stöd utgör underlag för utveckling av regelverken och framför allt av 
rättsväsendets verksamheter. Det går inte att närmare uttala sig om vilken be-
tydelse stödet har för utvecklingen av lagstiftningen eller rättsväsendets verk-
samheter. Det beror på att även om Brås stöd ger målgrupperna fördjupad 
kunskap om den forskning myndigheten har producerat så utgör det bara ett 
av flera underlag som över tid ligger till grund för utvecklingsinitiativ bland 
rättsväsendets myndigheter och inom kriminalpolitikens område. Effekten av 
kunskapsproduktionen inom forskningsverksamheten kan därför förväntas 
få genomslag över en längre period än ett räkenskapsår. Det händer dock att 
Brås kunskapsproduktion får ett direkt genomslag i verksamheterna på rätts-
området. Under året tog Brå exempelvis fram kunskap om polisens arbetstids-
förläggning och hur den påverkar polisens möjligheter att möta allmänhetens 
behov av skydd och hjälp oavsett tid på dygnet. Resultatet från detta forsk-
ningsprojekt omsattes omedelbart i praktiken, genom att polisen hänvisade 
till Brås slutsatser i ett ”Lokalt kollektivavtal om alternativ tjänstgöringslista 
enligt 8+2-modellen” mellan Polismyndigheten och arbetstagarorganisatio-
nerna. Ett annat exempel på kunskap om rättsväsendets verksamheter som 
Brå tagit fram under 2020 är hur det nya arbetssättet med snabbare lagföring 
påverkar handläggningstider och lagföring genom hela rättskedjan och övrig 
verksamhet. Resultatet från Brås forskning har bidragit till att arbetssättet 
med snabbare lagföring successivt har utökats i samband med och efter Brås 
utvärdering.

Forskningsverksamhetens kostnader
Flera av de forskningsprojekt som Brå arbetar med under ett kalenderår har 
sitt ursprung något år bakåt i tiden. I bilaga 2 återfinns en förteckning över 
samtliga de projekt som myndigheten arbetat med 2020, oavsett om de avslu-
tats eller ej.9 

Under 2020 rörde det sig om 24 forskningsprojekt (att jämföra med 19 pro-
jekt 2019 och 22 projekt 2018). I tabell 2 här nedan redovisas kostnaderna 
för de forskningsprojekt som avslutats under respektive år. 

Av de 24 forskningsprojekt som Brå arbetade med 2020, bedrevs 12 på upp-
drag av regeringen, 5 efter förfrågan från andra myndigheter och 7 på eget 
initiativ. 

9 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. Genomsnittliga kostnader och timmar för avslutade projekt inom forsknings- 
verksamheten

År 2020 2019 2018

Mest kostsamma projektet, tkr 5 724 7 290 4 750

Minst kostsamma projektet, tkr 635 658 999

Genomsnittlig kostnad per projekt, tkr 2 988 3 321 2 787

Genomsnittliga timmar per projekt 3 982 4 945 3 957

Genomsnittligt timpris per projekt, kr 771 688 540

Genomsnittlig kostnad regeringsuppdrag, tkr 2 331 3 950 2 470

Genomsnittlig kostnad egeninitierade projekt, tkr 3 590 2 499 3 268

Genomsnittliga  timmar regeringsuppdrag 3 168 5 704 3 358

Genomsnittliga  timmar egeninitierade projekt 4 746 3 978 4 962
 
* Med anledning av att Brå har en ny objektplan för 2020 har jämförelseåren 2018–2019 räknats om 
utifrån den nya principen.

Brås forskningsverksamhet styrs i stor utsträckning av hur de enskilda pro-
jekten, både regeringsuppdrag och egeninitierade, behöver läggas upp. Det är 
viktigt att påpeka att projekten skiljer sig åt bland annat gällande frågeområ-
de, karaktär och omfattning från år till år, och att detta ställer olika krav på 
hur myndigheten resurssätter projekten. Ett ingångsvärde i analysen är därför 
att kostnaderna mellan åren kan förväntas variera. 

Merparten av kostnaderna avser löner till anställda vid Brå, men det finns även 
kostnader för exempelvis datamaterial, etikansökningar och extern vetenskaplig 
granskning. Av tabellen framgår att den genomsnittliga kostnaden för projekt 
som avslutats under året har minskat något sedan föregående år. Även antalet 
genomsnittliga timmar per projekt har minskat något. Det genomsnittliga tim-
priset per projekt har däremot ökat något för 2020 jämfört med 2019. 

Det mest kostsamma projektet för 2020 var det egeninitierade projektet om 
det dödliga våldets utveckling fram till 2017. Uppdragets komplexa data-
insamling innebar höga kostnader, och därtill omfattade projektet tre del-
studier: Dödligt våld i Sverige 1990–2017 (rapport 2019:6), Dödligt våld i 
den kriminella miljön (rapport 2020:4) och Dödligt våld och psykisk ohälsa 
(rapport 2020:7). Detta enskilda och mycket omfattande projekt förklarar till 
stor del varför den genomsnittliga kostnaden för just egeninitierade uppdrag 
ökade under 2020 jämfört med 2019. 

Eftersom regeringsuppdragen i regel är mer kostsamma än de egeninitierade 
projekten, och eftersom Brå redovisade fyra regeringsuppdrag 2020, men hela 
sex regeringsuppdrag 2019, är det väntat att den genomsnittliga kostnaden 
per projekt är lägre för 2020. 

I tabell 3 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom forsk-
ningsverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2020, 2019 och 
2018 för respektive enhet inom forskningsverksamheten.

Tabell 3. Kostnader per prestationsområde inom forskningsverksamheten

Forskningsverksamheten (tkr) 2020 2019 2018

Enheten för forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

18 284 15 854 14 390

Enheten för forskning och utveckling 22 229 19 070 18 839

Enheten för utvärdering och polisforskning 16 757 13 193 15 261

The Stockholm Criminology Symposium 1 973 4 458 4 403

Totalt 59 244 52 575 52 894

* Med anledning av att Brå har en ny objektplan för 2020 har jämförelseåren 2018–2019 räknats om 
utifrån den nya principen.
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Tabellen visar att kostnaderna för forskningsverksamheten har ökat något 
under året i jämförelse med de två tidigare åren, trots att kostnaden för krimi-
nologisymposiet har mer än halverats, som en direkt följd av att det inte kun-
de genomföras på grund av de restriktioner som följde av covid-19-pandemin.

Den huvudsakliga förklaringen till kostnadsökningen är att de direkta löne-
kostnaderna för enheten för utvärdering och polisforskning har ökat med 
cirka 20 procent mellan 2019 och 2020, till följd av att vakanser tillsats. För 
de andra två enheterna är ökningen av de direkta lönekostnaderna lägre, 
nästan 10 procent. Sammantaget ökade de direkta lönekostnaderna för de tre 
forskningsenheterna med nästan 12 procent mellan 2019 och 2020.  

Resultatbedömning
Brå har redovisat flertalet av forskningsprojekten enligt plan under 2020 och 
lämnat ett omfattande och efterfrågat stöd till rättsväsendets myndigheter och 
andra aktörer. Den under 2020 rådande pandemisituationen har försvårat 
datainsamlingen i vissa forskningsprojekt. Kravet på social distansering har 
exempelvis tvingat myndigheten att anpassa rutinerna för hur intervjuer kan 
genomföras. Därtill är Brås intervjupersoner ofta verksamma inom rättsvä-
sendet och kommuner, och flera av dem fick på grund av pandemin utökade 
arbetsuppgifter. Denna ökade arbetsbelastning medförde att vissa inte kunde 
ställa upp på intervjuer i enlighet med ordinarie plan, vilket också försenat 
projekten. Sammanfattningsvis bedömer Brå därför att forskningsverksamhet-
ens resultat 2020 är tillfredsställande, det vill säga att årets prestationer ligger 
i linje med vad som kan förväntas utifrån rådande förutsättningar.
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Verksamheten för kunskapsstöd 
Myndigheten ska främja och bidra till utvecklingen av det brottsförebyg-
gande arbetet i Sverige samt till samordning av aktörer vars verksamhet har 
betydelse för det brottsförebyggande arbetet. Baserat på den kunskap som 
Brå tar fram, liksom på annan nationell och internationell kunskap, ska Brå 
ge underlag för åtgärder och prioriteringar till regeringen, till myndigheter 
inom rättsväsendet och till brottsförebyggande aktörer, samt ge metodstöd 
till myndigheter inom rättsväsendet och till aktörer på nationell, regional och 
lokal nivå vars verksamhet har betydelse för det brottsförebyggande arbetet. 
Brå har också genom CVE i uppdrag att stärka och utveckla det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism, genom att främja utvecklingen av fö-
rebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå, verka för en hög grad 
av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet, ge behovsanpassat 
stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet 
hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism samt samla 
och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism.

I verksamheten för kunskapsstöd ryms de verksamheter som vänder sig till 
brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Här ingår 
verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete och Center mot 
våldsbejakande extremism. I denna verksamhetsgren utgör det riktade stödet 
den huvudsakliga kärnverksamheten.

Bedömningen av resultatet för verksamheten för kunskapsstöd utgår från 
myndighetens arbete med omvärldsbevakning, samordning, kunskapsstödjan-
de insatser, kunskapsutveckling inom området och spridning av kunskap om 
god praktik. 

Verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete
Brå arbetar med att utveckla och stödja det brottsförebyggande arbetet ge-
nom att ta fram och ge brottsförebyggande aktörer kunskap och metoder som 
de kan använda i sitt dagliga arbete. Under året utvecklade och stöttade Brå 
samverkan och samordning mellan aktörer på olika nivåer. Brå utvecklade 
och spred också god praktik till lokala och regionala målgrupper, fördelade 
ekonomiskt stöd samt bidrog med metodstöd och handledning i brottsföre-
byggande frågor.

Nationell och regional samordning
Med anledning av Brås regeringsuppdrag att skapa en nationell nätverks-
struktur för brottsförebyggande arbete, träffades det så kallade kärnnätverket 
– bestående av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Polismyndigheten, 
representerad av utvecklingscentrum Nord respektive Syd, samt länsstyrelser-
na – fyra gånger under året. Syftet var att diskutera inriktningar och teman 
för det nationella stödet till lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete. 
Brå följde upp föregående års möte med ett urval av de nationella aktörer 
som omnämns i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott, 
i syfte att utveckla den nationella nätverksstrukturen. 

Under 2020 fortsatte de initiativ av mer operativ karaktär som tagits under 
2019 för att utveckla olika delar av det brottsförebyggande arbetet nationellt. 
Det största fokuset låg på arbetet med barn och unga som begår brott, där 
Brå samverkade med framförallt Socialstyrelsen i olika regeringsuppdrag. 
Brå initierade också en arbetsgrupp för vidare diskussioner om hur man kan 
utveckla arbetet med sociala insatsgrupper och motsvarande samverkansorga-
nisationer runt barn och ungdomar som begår brott. Gruppen består förutom 
Brå av representanter för Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen och 
Sveriges Kommuner och Regioner. Den operativa arbetsgruppen runt ekono-
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misk brottslighet kunde med anledning av coronapandemin inte mötas under 
året. Samtal förs med Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket om hur nätver-
ket ska arbeta fortsättningsvis. 

För att stärka kunskapsläget om personrån mellan unga inledde Brå ett arbete 
i samverkan med flera kommuner och polisområden, för att sammanställa ett 
metodstöd som lokala aktörer kan använda för att förebygga personrån mel-
lan unga. I det pågående arbetet förs en dialog med gymnasieelever för att få 
med ett ungdomsperspektiv i stödet. Arbetet uppmärksammades och presen-
terades i flera större sammanhang, bland annat vid Barnrättsdagarna. Under 
hösten publicerades ämnessidan Barn, unga och brott och filmen Hur kan vi 
minska ungdomsrånen? på Brås webbsida Förebygga brott.  

Ett område som ligger nära lokalt brottsförebyggande arbete är så kallat 
ANDT-arbete (arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak), som stöds 
av Folkhälsomyndigheten. Brå deltog under året i gruppen för nationell myn-
dighetssamverkan runt ANDT. Brå medverkade också i hearingar angående 
den kommande ANDT-strategin. Vidare deltog Brå i en myndighetsgrupp 
som initierats av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 
som syftar till att utveckla strukturer på nationell och regional nivå för att 
förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla förebyggande metoder och pro-
gram.

Brå ska bistå länsstyrelserna i deras uppdrag att stödja och bidra till regional 
samordning av brottsförebyggande arbete. För detta har Brå byggt upp en 
stödstruktur där myndigheten under året samlade länsstyrelsernas brottsfö-
rebyggande samordnare vid fyra tillfällen. Efter pandemins start skedde detta 
digitalt. På träffarna deltog polisens regionala brottsförebyggande samordna-
re, liksom SKR och representanter för polisens utvecklingscentrum Nord och 
Syd. Utöver träffar innehåller stödstrukturen utbildningsinsatser och kon-
sultativt stöd samt att Brå föreläser och deltar på regionala träffar för lokala 
aktörer. Denna del var dock inte lika omfattande under pandemin. Nätverk-
sträffarna under året handlade huvudsakligen om samplanering, samverkan 
och erfarenhetsutbyte, men avhandlade även följande teman:

• Brott i glesbygd och på landsbygd
• Narkotikaförebyggande arbete
• Våld i nära relationer samt kommunikation i brottsförebyggande arbete
• Ungdomar som begår brott

Under 2020 genomfördes en av träffarna i samarbete med Jämställdhets-
myndigheten, för att öka samordningen mellan våldsprevention och brotts-
förebyggande arbete, och en träff genomfördes med Folkhälsomyndigheten, 
för ökad samordning mellan de olika delarna i ett förebyggande arbete mot 
narkotika. 

Utbildningsverksamhet
Den webbaserade basutbildningen om brottsförebyggande arbete fortsatte 
under året. Syftet med utbildningen är att höja lägstanivån hos målgrupperna 
vad gäller kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. Bedömningen från 
2019 att frekvensen på basutbildningen kunde sänkas stämde inte, utan fler 
anmälningar strömmade in. Det gjorde att antalet planerade basutbildningar 
höjdes från 2 till 3, och antalet planerade påbyggnadsutbildningar sänktes 
från 2 till 1. Basutbildningen hade sammanlagt 81 anmälda deltagare, och 
i genomsnitt var genomströmningen under pandemiåret 2020 ungefär 70 
procent, vilket är något lägre än tidigare år. Den påbyggnadsutbildning som 
skapades och testades under 2019 utvecklades och genomfördes en gång, med 
18 anmälda deltagare, och 88 procent genomförde utbildningen. 
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Utvecklingsverksamhet
Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda 
och sålda produkt, och den används aktivt som utgångspunkt i det lokala 
brottsförebyggande arbetet. I början av 2020 migrerades boken till en digital 
plattform på Brås webbplats. Det är nu möjligt att vidareutveckla den digitala 
plattformen genom att komplettera den med exempel och fördjupningar i oli-
ka avsnitt. Under 2020 fördjupades den del som handlar om arbetet med att 
göra en lokal lägesbild (kartläggning) och olika exempel på hur lokalt arbete 
kan organiseras togs fram. I början av 2021 kommer detta att publiceras.

Brå och Polismyndigheten initierade 2017 ett projekt för att pröva en metod 
med särskilt fokus på att minska skjutningar och förebygga våld mellan grup-
per. Metoden benämns group violence intervention (GVI) och har utvecklats 
inom National Network for Safe Communities vid John Jay College i New 
York. Det första svenska pilotprojektet, som benämndes Sluta Skjut! Tillsam-
mans för ett tryggt Malmö, genomfördes under åren 2018–2020, tillsammans 
med Malmö stad, polisområde Malmö, Kriminalvården och utvecklingscen-
trum Syd vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning. Under 2020 
genomförde Malmö universitet – på uppdrag av och med medel från Brå och 
Fonden för inre säkerhet (ISF) – en processutvärdering, som presenterades i 
november och inledde arbetet med en effektutvärdering som ska presenteras 
i början av 2021. Brå och Malmö universitet tog också gemensamt fram en 
handbok om strategin, med den amerikanska som förlaga, men där anpass-
ningar till svenska förhållanden gjordes utifrån erfarenheterna från pilotpro-
jektet i Malmö. Pilotprojektet i Malmö ska fortsätta i ytterligare tre år, som 
en del av den ordinarie verksamheten i Malmö stad, polisen och Kriminal-
vården. I november genomfördes också ett erfarenhetsseminarium i syfte att 
sprida kunskap om strategin till andra kommuner, polisområden och delar av 
kriminalvården som skulle kunna vara intresserade att införa strategin. 

År 2014 tog Brå fram ett material för att motverka att Kriminalvårdens kli-
enter återfaller i brott efter avslutad påföljd. Det ger stöd för att genomföra 
seminarier för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisa-
tioner – personer som tillsammans kan samverka för att förebygga återfall i 
brott. Arrangörsmaterialet omfattar dels en konkret, steg för steg-handled-
ning till projektledare, dels det material du behöver för att tillsammans med 
en arbetsgrupp kunna genomföra ett utvecklingsseminarium. Under 2020 
uppdaterade Brå materialet avseende forskning, statistik och juridiska spörs-
mål, för att det ska kunna användas av exempelvis länsstyrelsernas brottsföre-
byggande samordnare.

Under 2019 och 2020 fick Brå alltfler förfrågningar om brottsrelaterade pro-
blem med koppling till motorburen ungdom, till exempel drifting och crui-
sing, och hanteringen av samlingsplatser som belastas av flera typer av brott 
och ordningsstörningar. Under hösten 2020 började Brå ge stöd till regionala 
samordnare för utveckling av arbetet. 

Omvärldsbevakning och årsrapport
Brå samlar in kunskap och goda exempel om brottförebyggande arbete ge-
nom systematisk omvärldsbevakning. Uppgifter hämtas in från nationella och 
internationella forskningsprojekt, men även i samband med konferenser och 
liknande arrangemang. Exempelvis inhämtades kunskap från det nordiska 
samarbetsmötet med de övriga ländernas motsvarigheter till Brå, i Danmark, 
samt från European Crime Prevention Network (EUCPN), som anordnade 
två best practice-konferenser under året. 

I mars publicerades den fjärde årsrapporten om det brottsförebyggande arbe-
tet i Sverige, där nuläge och utvecklingsbehov beskrivs. Tonvikten lades vid 
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sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande program-
met Tillsammans mot brott, och utvecklingen av det regionala och lokala 
brottsförebyggande arbetet. Rapporten lanserades i samband med konferen-
sen Råd för framtiden och riktar sig till beslutsfattare och andra inom brotts-
förebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå. Resultaten spreds 
också på andra sätt och intresset var stort. Omedelbart efter att årsrappor-
ten presenterats vidtog arbetet med att samla information till nästa rapport 
genom enkäter, samtal och underlag från olika instanser och nivåer, vilket 
försenades något på grund av pandemin.

Spridning av god praktik
Den nationella konferensen om brottsförebyggande arbete Råd för framtiden 
kunde på grund av pandemin inte genomföras som planerat på plats i Gävle. 
Istället webbsände Brå stora delar av konferensen den 26 mars. Konferensen, 
som genomfördes för tjugonde gången, hade cirka 600 deltagare, de flesta 
från landets kommuner och Polismyndigheten. Filmerna från dagen finns 
publicerade på Brås webbplats (avdelningen Förebygga brott) och hittills har 
konferensen som helhet visats cirka 840 gånger i efterhand. 

Under dagen behandlades bland annat lösningar på de svårigheter som lokalt 
arbete kan möta, i och med att många kommuner står inför ekonomiska 
utmaningar, samt vilken roll evidens har för det brottsförebyggande arbetet. 
Många gav i utvärderingen uttryck för glädje över att konferensen blivit av, 
trots rådande restriktioner, men skrev också att de saknade det fysiska mötet. 
Jämfört med 2019, då konferensen genomfördes på plats under två dagar, var 
det 2020 en något mindre andel som var nöjda med den förkortade, virtuella 
konferensen (90 procent 2020, jämfört med 95 procent 2019 och 96 procent 
2018).

Eftersom intresset för konferensen Råd för framtiden varit mycket stort, kom-
pletterades konferensen med fyra webbsända seminarier, på följande teman: 

• Våld i nära relation storstad kontra glesbygd
• Unga som begår bott mot andra unga
• Förebygga brott i samverkan med dagligvaruhandeln
• Hur kan vi förebygga brott i våra bostadsområden?

Webbinarierna, som direktsändes under konferensen, finns också publicerade 
på Brås webbplats, under avdelningen Förebygga brott, där 300–400 personer 
har sett dem i efterhand.

Brå medarrangerade också två trygghetsdagar tillsammans med SKR, en på 
temat narkotika och en på temat ungdomar som begår brott. Vidare deltog 
Brå i en rad konferenser, bland annat ett webbinarium om narkotika som 
Folkhälsomyndigheten arrangerade. Elva fackförbund genomförde en hearing 
om brottsförebyggande arbete, med fokus på att stärka det brottsförebyg-
gande arbetet genom en bred mobilisering från hela samhället, bland annat 
genom en kraftsamling för att samordna det tidiga stödet till barn och unga 
i riskzon. Brå deltog också i Integrationsforum, på temat om effektiva och 
beprövade metoder för kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. 

På Brås webbplats är avdelningen Förebygga brott en viktig kanal för att 
föra ut kunskap och information om lokalt brottsförebyggande arbete, direkt 
riktat till brottsförebyggande aktörer. Där finns information om metoder och 
brottstyper, men också exempel och nyheter om Brås arbete. Under pan-
demiåret 2020 fick avdelningen en framträdande roll i Brås stöd till lokalt 
brottsförebyggande arbete. Bland annat publicerades flera artiklar om lokalt 
brottsförebyggande arbete i relation till covid-19. 
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Under 2020 tillkom fyra filmer, nio filmade sessioner från konferensen Råd 
för framtiden och två direktsända inslag dels från pressträffen om GVI dels 
från prisceremonin till den svenska uttagningen till ECPA.  På webbsidan har 
nio nya artiklar om brottsförebyggande arbetet publicerats.

På sidan publicerades också, som beskrivet ovan, en webbversion av boken 
Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Utöver detta publicerades två 
nya sidor: en om barn, ungdom och brott, och en om social oro. Den senare 
för att möta ett eventuellt eskalerande behov under sommaren, på grund av 
pandemin.

Vid årets slut var det möjligt att ladda ner drygt 226 slutrapporter från 
projekt som genom åren beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering. Slutrap-
porterna kan ses som en samlad kunskapsbank över erfarenheter från lokalt 
brottsförebyggande arbete. År 2020 laddades rapporter om utvärderingar ner 
sammanlagt 739 gånger, vilket är färre än 2019 och 2018, då antalet ned-
laddningar var 1 394 respektive 1 289. Av de kommunala samordnarna upp-
ger en större andel att de tagit del av utvärderingarna under 2020 (49 procent 
år 2020 och 44 procent år 2019). 

Brås Facebook-grupp för lokala brottsförebyggande aktörer, som under året 
utbytte erfarenheter och idéer, har 241 medlemmar. Gruppen delade under 
året med sig av erfarenheter och information till varandra om aktuella ämnen 
inom det brottsförebyggande området.

Liksom tidigare år organiserade Brå den svenska uttagningen till den brotts-
förebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). Temat 
var brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt 
fokus på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet – ett tema som 
denna gång valdes av Tyskland, som arrangerade den europeiska, digitala, 
finalen. Insatsen TICKAN och projektet Otillåten påverkan i Angered vann 
den svenska uttagningen och representerade Sverige i den europeiska finalen 
i december. Det svenska bidraget, som placerade sig på tredje plats, omfattar 
insatser som utgår från flera kunskapsbaserade metoder för att motverka ett 
släktbaserat nätverks organiserade brottslighet i området. Resultatet har gett 
långsiktigt positiva effekter på bland annat öppen och dold brottslighet samt 
på trygghet i området.

Brå organiserade den 
svenska uttagningen till 
den brottsförebyggande 
tävlingen European Crime 
Prevention Award (ECPA). 
Sveriges bidrag till den 
europeiska tävlingen blev 
Insatsen TICKAN och 
projektet Otillåten 
påverkan i Angered som 
placerade sig på tredje 
plats i finalen.

Fördelning av ekonomiskt stöd
Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga 
brott. Myndigheten ger ekonomiskt stöd för kunskapsutveckling, dels utifrån 
inkomna ansökningar, dels som riktat stöd till angelägna utvecklingsprojekt. 
Beviljade utvärderingar och uppföljningar ges också visst metodstöd under 
projektperioden.
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Det ekonomiska stödet fördelas enligt ett ansökningsförfarande. Det kan 
sökas av organisationer som bedriver brottsförebyggande arbete utifrån en 
tydlig problembild i syfte att utvärdera arbetets effekter. Sedan 2019 kan 
stöd sökas i två nivåer. En lägre summa, som avser egna uppföljningar eller 
enklare utvärderingar, och en högre summa för utvärderingar som genomförs 
av disputerad person. Slutrapporterna i form av genomförda utvärderingar 
publiceras på Brås webbplats, på avdelningen Förebygga brott. 

Sammanlagt beviljades ekonomiskt stöd om 4 250 tkr till 13 projekt. Anta-
let beviljade bidrag har varit ganska konstant de senaste tre åren, även om 
bidragsbeloppen ökat under de senaste två åren.  

Tabell 4. Fördelning av medel 2020

 2020 2019 2018

 Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr)

Beviljade projekt 13 4 250 12 4 068 12 2 799

Återbetalade 
projektmedel

2 168 2 426 2 235

Inkomna 
slutrapporter

8  7  6  

Två projekt som tidigare beviljats medel återbetalade under året 168 tkr, 
medel som inte behövt utnyttjas. Fler projekt än vanligt, åtta stycken, ansök-
te om förlängd projektperiod, vilket beviljades, eftersom det huvudsakligen 
berodde på pandemin. Ett av dem är avslutat. Därutöver avrapporterades ett 
riktat utvecklingsstöd under året.

Under året återrapporterade åtta projekt sina utvärderingar (se tabell 5). Åter-
rapporteringarna spreds till målgrupperna via kanaler som webben, konferen-
sen Råd för framtiden och webbinarier. Under året arbetade Brå också med 
att göra slutrapporterna mer lättillgängliga på webben. 

Tabell 5. Återrapporterade utvärderingar under 2020

Sökande Benämning

Järfälla kommun Ordningsvakter i hot spot-områden

Stiftelsen Goodsport Foundation Utvärdering av Goodsport nattfotboll som brottsförebyggande åtgärd

Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Utvärdering av akustisk design  och musik i brottsförebyggande syfte

Helsingborgs stad IoT som ett komplement, för att öka tryggheten

AB Stockholmshem Kollektiv förmåga i Bagarmossen

Österåkers kommun Föräldrastödssamtal kring ungdomar som är i riskgrupp och i gängbildningar

Göteborgs universitet Förvaltningshögskolan LOV 3

MTR Nordic AB T-banestation Rinkeby – som vilken annan station som helst

Under 2020 prioriterade Brå att lämna bidrag till utvärderingar och uppfölj-
ningar av brottsförebyggande arbete som berörde följande områden:

• Barn och unga som förövare, offer och deltagande i det brottsföre- 
 byggande arbetet
• Våld
• Brottslighet på internet
• Brottsförebyggande åtgärder i stadsplanering
• Avhopparprogram
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• Narkotikarelaterad brottslighet
• Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv

Antalet inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd har ökat de senaste åren, 
men minskade till 34 ansökningar 2020, från 47 ansökningar 2019, vilket 
förmodas bero på pandemin. Kvaliteten på ansökningarna försämrades dock 
inte, snarare tvärtom. Under 2020 beviljades 5 ansökningar i den lägre kate-
gorin och 8 ansökningar i den högre (se tabell 6). 

Tabell 6. Redovisning av 2020 års beviljade bidragsansökningar för utvärdering och uppföljning 
av brottsförebyggande arbete, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp 

Linköpings kommun: Uppföljning social insatsgrupp Linköping 400 

Fastighetsägare i Järva: Digitala bomlås i Järva 250 

Länsstyrelsen Blekinge: Tryggare skola – uppföljning av projektets första år 400 

Region Skåne: Utvärdering av implementering – Regionalt vårdprogram mot 
våld i nära relationer 400 

Lessebo kommun: Utvärdering av Lessebo kommuns satsning Aktivt lov 250 

Fastighetsägare BID Sofielund: Trygghetscertifiering av flerfamiljsbostäder: 
En effektutvärdering 400 

Trollhättans stad: Utvärdering av TUTI (tidig upptäckt – tidig insats) 350

Kramfors kommun: Utvärdering av Kramfors kommuns brottspreventiva samverkan 250

Polismyndigheten, region Väst: Processutvärdering av Trygg Restad Gård –  
Ett samverkansprojekt 400

Kulturförvaltningen Stockholms stad: Att främja trygghet i bibliotekens miljö:  
En utvärdering av Högdalens modell 400

Kungsbacka kommun: Fysiska insatser för att minska otryggheten vid Kulturhuset i 
Kungsbacka kommun 250

Länsstyrelsen Jämtlands län: Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats (...) 100

Helsingborgs stad: SafeGrowth 400

Summa 4 250
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Center mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har funnits vid Brå sedan 2018. 
CVE verkar för att utveckla och stärka arbetet mot våldsbejakande extre-
mism genom att ta fram, samla in och sprida kunskap om metoder som olika 
aktörer kan använda i sitt dagliga arbete. Centret ska främja utvecklingen 
av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå samt verka för 
en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Andra centrala uppgifter är att ge behovsanpassat 
stöd till kommuner, myndigheter, civilsamhälle och trossamfund som i sin 
verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism. 
Centret bidrar med råd och stöd till yrkesverksamma där behov finns, utan 
att delta i handläggningen av individärenden. Tjänstepersoner i respektive 
myndighet och kommun ansvarar själva för myndighetsutövningen.  

Kunskap 
CVE samlar in och sammanställer kvalitetssäkrad kunskap inom de viktigaste 
sakområdena för att förebygga våldsbejakande extremism. Kunskapen utgår 
från forskning och beprövad erfarenhet och hämtas in såväl nationellt som 
internationellt genom bland annat en omvärldsbevakning som publiceras 
veckovis. 

Under året publicerade CVE, på egen hand eller i samverkan, ett antal rap-
porter, PM, faktablad och poddsändningar. Bland annat tre rapporter som 
beskriver tre våldsbejakande miljöer: vit makt-miljön, den autonoma miljön 
och den våldsbejakande islamistiska miljön. Inom området djurrätt publicer-
ades en rapport. Det togs fram ett flertal PM om juridiska aspekter på temat 
våldsbejakande extremism. I poddserien CVE-podden producerades fyra 
avsnitt, bland annat om Islamiska staten och om antisemitism, vilket är fler 
än 2019 och 2018, då två respektive ett poddavsnitt publicerades. Under året 
anordnade CVE också ett webbinarium på temat socialtjänstens arbete kring 
personer som återvänder från tidigare IS-kontrollerade områden.

Precis som för landet och världen i övrigt har covid-19-pandemin inneburit 
förändringar i arbetet även för CVE. Sedan i mars/april 2020 har i princip 
all programverksamhet varit virtuell. En av fördelarna med att verksamheten 
bedrivs virtuellt är möjligheten att nå ut till än fler än vid fysiska möten. Men, 
liksom för många andra, föreligger givetvis en hel del nackdelar och utma-
ningar för CVE i arbetet att nå ut med kunskaper och information. 

Sedan 2018 anordnar CVE den årliga konferensen Samling mot våldsbejakan-
de extremism, som även den hölls virtuellt i år och hade drygt 700 besökare, 
vilket är betydligt fler än 2019 och 2018, då cirka 170 respektive 230 perso-
ner deltog.

Stöd och råd till kommuner och andra aktörer 
CVE arbetar aktivt med både landets kommuner, civilsamhällesorganisationer 
och myndigheter med relevans på området. Sedan starten har fokus legat på 
att arbeta med de kommuner som har störst behov. Under 2020 påbörjades 
arbetet med de kommuner där den våldsbejakande extremismen inte är lika 
synlig. 

Mobiliteten, som tidigare varit kännetecknande på CVE, har på grund av det 
rådande läget i världen behövt ställas om till virtuella besök. I antalet besök, 
möten och uppdrag har pandemin dock inte medfört någon förändring. En-
dast mötesformerna har varit annorlunda. 

Under året genomförde CVE en utvärdering av de första två årens kommun-
stöd. Resultaten var positiva men utmynnade också i ett antal förslag till 
förbättringar, vilket CVE kommer att arbeta med under 2021. 
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CVE har sedan april 2018 en stödfunktion i form av en telefon dit yrkesverk-
samma på lokal nivå kan ringa för att söka stöd i sitt förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism. Stödfunktionen är bemannad med CVE-per-
sonal alla helgfria vardagar klockan 9.00–15.00. Under 2020 tog de emot 60 
samtal, vilket är något lägre än 2019, då det kom in 69 samtal, men fler än 
2018, då det kom in 39 samtal.

CVE och Rädda Barnen har en överenskommelse om en så kallad orostelefon, 
som startades i mars 2020. Det är en tjänst dit man kan ringa för att få stöd 
och hjälp om man är orolig för eller misstänker att någon är på väg in i, eller 
redan befinner sig i, en våldsbejakande extremistisk miljö. CVE finansierar 
och Rädda Barnen driver verksamheten. 

Samordning 
CVE ska bidra till samordning och utveckling av det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism mellan olika samhällsaktörer, inom ramen 
för deras respektive roller. En del i det arbetet är att koordinera nätverk för 
myndigheter och aktörer som behöver utbyta information och erfarenheter. 
Under 2020 startades ett nätverk för skolan. Redan i maj 2019 startade också 
ett nätverk för en myndighetsgemensam strategi för mottagande av vuxna 
och barn från det fallna kalifatet i Syrien och Irak, som utmynnade i ett antal 
modeller för hur mottagandet skulle gå till. Under 2020 har dessa modeller 
varit i operativt bruk och har hittills haft önskad effekt, genom att exempelvis 
tydliggöra gränsdragningen mellan olika roller i mottagandet, liksom förut-
sättningar för lagföring och socialt omhändertagande av barn. 

Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Regeringen har uppdragit åt Brå att dels förbereda inordnandet av uppgiften 
att handlägga och fatta beslut om statsbidrag för förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism, dels överföra uppgiften att fördela sådana medel 
från tidigare ansvarig myndighet samt inordna uppgiften att handlägga och 
fatta beslut om sådana statsbidrag i Brås verksamhet från och med den 1 
januari 2020. Dessa uppdrag redovisades till regeringen den 31 januari 2020. 

Brå har således sedan 2020 i uppdrag av regeringen att fördela projekt- och 
verksamhetsbidrag till ideella föreningar och stiftelser samt kommuner och 
regioner för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot vålds-
bejakande extremism, enligt förordningen (2019:1282) om statsbidrag för 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. En utlysning gick ut i 
september, och 29 ansökningar kom in. I enlighet med Brås regleringsbrev får 
högst 10 000 tkr av myndighetens anslag Bidrag till lokalt brottsförebyggan-
de arbete användas i enlighet med förordningen om statsbidrag för förebyg-
gande arbete mot våldsbejakande extremism.

Tabell 7. Redovisning av 2020 års utbetalade statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbeja-
kande extremism, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp

Verksamhetsbidrag 2020 Exit 2 600

Verksamhetsbidrag Rädda Barnens Orostelefon 2 800

Projektbidrag Västerås Stad Uppsökande verksamhet för att motverka våldsbejakande 
extremism 2 498

Projektbidrag Strömsunds kommun STAD – Strategiskt arbete för demokrati 1 300

Summa 9 198
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Totalt fördelades nästan 9 200 tkr i statsbidrag, i syfte att utifrån ett kri-
minalpolitiskt perspektiv stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism, genom två projektbidrag och två verksamhetsbi-
drag.

Projektbidrag går till två kommuner, Västerås stad och Strömsunds kom-
mun. Gemensamt för dem är att de utvecklar nya metoder som sedan kan 
användas av fler kommuner i arbetet mot våldsbejakande extremism. I dessa 
pilotprojekt samverkar kommunerna med civilsamhällesorganisationer och 
myndigheter. Västerås stad utvecklar en metod för hur man genom uppsö-
kande verksamhet, knuten till fritidsgårdar och fältassistenter, kan nå ut till 
individer i riskzonen för radikalisering och motivera dem till att bryta en 
negativ utveckling. Strömsunds kommun utvecklar en metod för långsiktigt 
förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett 
glesbygdsperspektiv.

Verksamhetsbidrag, det vill säga bidrag för att bedriva ordinarie verksamhet 
som ger stöd till individer för att lämna extremistmiljöer eller till deras anhö-
riga, tilldelas två organisationer. Dessa har visat goda resultat under många 
år med kortsiktig finansiering från olika håll, och CVE bedömer att det är till 
gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer nu får möjlighet till en lång-
siktig finansiering och därmed bättre förutsättningar till stabilitet och förut-
sägbarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och anhö-
rigstöd. Rädda Barnen erbjuder stöd vid oro för våldsbejakande extremism, 
dit man kan ringa anonymt och kostnadsfritt, oavsett om man är en anhörig, 
tillhör civilsamhället eller själv är involverad. Exit ger individanpassat stöd till 
personer som vill lämna extremistiska grupperingar.

Verksamheten för kunskapsstöds kostnader
I tabell 8 redovisas årsvisa kostnader inom verksamheten för kunskapsstöd. 
Tabellen visar bokförda kostnader under 2020, 2019 och 2018, för respektive 
verksamhet.

 Tabell 8. Kostnader per prestationsområde inom verksamheten för kunskapsstöd 

Verksamheten för kunskapsstöd (tkr) 2020 2019 2018

Utveckling av brottsförebyggande arbete 17 961 19 690 18 649

Center mot våldsbejakande extremism 32 843 29 160 23 039

Totalt 50 805 48 850 41 687

* Med anledning av att Brå har en ny objektplan för 2020, har jämförelseåren 2018–2019 räknats om 
utifrån den nya principen. 

Av kostnaderna 2020 för verksamheten Utveckling av brottsförebyggande 
arbete utgjordes omkring 9 000 tkr av personalkostnader, 1 700 tkr av drifts-
kostnader och 7 000 tkr av indirekta kostnader. Kostnaderna för verksam-
heten Utveckling av brottsförebyggande arbete har under 2020 minskat nå-
got, vilket främst förklaras av minskade driftskostnader. Under 2020 uppgick 
bidragsutbetalningarna till 4 250 tkr. 

Av kostnaderna 2020 för verksamheten Center mot våldsbejakande extre-
mism utgjordes omkring 15 000 tkr av personalkostnader, nästan 3 800 tkr 
av driftskostnader och 14 000 tkr av indirekta kostnader. Kostnadsökningen 
för Center mot våldsbejakande extremism för 2020 uppgår till drygt 3 000 
tkr. Detta förklaras med att verksamheten, från att ha varit i en uppstartsfas, 
numera närmar sig avsedd omfattning. Under 2020 uppgick bidragsutbetal-
ningarna till nästan 9 200 tkr.
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Resultatbedömning
Det finns en stor efterfrågan på stöd och kunskap i brottsförebyggande 
frågor, liksom i frågor om våldsbejakande extremism. Under året har verk-
samheten för kunskapsstöd bedrivits i förväntad omfattning och takt. Verk-
samheten har fortsatt den systematiska omvärldsbevakningen, samordnat 
myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt lämnat 
stöd och råd till kommuner och andra aktörer. Verksamheten har även bidra-
git till kunskapsutveckling inom området och till spridning av kunskap om 
god praktik. 

Det praktiknära kunskapsstöd som lämnas får genomslag. Under året uppgav 
80 procent av de kommunala samordnarna att de tagit del av den handbok i 
brottsförebyggande arbete som mycket av stödet utgår ifrån, vilket är mar-
ginellt lägre än 2019 (83 procent), och de bedömer under båda åren att de 
har haft lika stor nytta av den (i genomsnitt 3,8 på en femgradig skala). När 
kommunpoliserna tillfrågades var det 94 procent som tagit del av handboken 
2020 jämfört med 89 procent 2019. Nyttan med den bedömer de ungefär 
likadant bägge åren (i genomsnitt 4,0 respektive 3,9 på en femgradig skala). 

Basutbildningen i brottsförebyggande arbete har fått genomgående bra betyg 
i de kursutvärderingar som genomförts efter varje kurs. Under 2020 genom-
fördes dessutom en intern uppföljning av utbildningarnas långsiktiga resultat, 
vilken sammanfattningsvis visade att utbildningen upplevdes matcha behoven 
i hög grad, och att deltagarnas förmåga hade stärkts, genom att arbetet blivit 
mer kunskapsbaserat. Ett resultat var också att deltagarna upplevde sig ha 
fått ett gemensamt språk med sina samarbetsparter i andra organisationer, 
vilket underlättar i samverkansarbetet.

I en kommunutvärdering om stödet till förebyggande arbete mot våldsbeja-
kande extremism, som genomfördes för första gången av en extern konsult 
(Ramboll), konstaterades det att kommunerna är nöjda med det stöd de fått 
och beskriver att CVE är lyhörda och anpassar sitt stöd efter varje kommuns 
specifika behov och förutsättningar. Vidare konstaterades det att stödet även 
har utvecklat kommunernas förmåga att arbeta förebyggande mot våldsbeja-
kande extremism, om än i varierande utsträckning.

Verksamheten för kunskapsstöd bedriver ett ständigt utvecklingsarbete för 
att nå rätt målgrupper med kunskapsstöd som kan omsättas i praktik. Även 
om den rådande pandemisituationen har medfört att verksamheten i stör-
re utsträckning övergått till virtuella konferens- och mötesformer, har det 
praktiknära stödet till lokal, regional och nationell nivå kunnat bibehållas och 
utvecklas under året. Det ökade antalet digitala möten har i vissa fall varit 
någonting positivt, eftersom det underlättat spridningen av information, trots 
avsaknaden av de positiva effekterna av personliga möten, som är av stor vikt 
för att stödet ska omsättas i praktik. Myndigheten har i övrigt kunnat vid-
makthålla verksamheten. Brå bedömer därför sammanfattningsvis att resul-
tatet för verksamheten för kunskapsstöd 2020 är gott, det vill säga att årets 
prestationer står i proportion till vad som kunnat förväntas av myndigheten.

VERKSAMHETEN FÖR KUNSKAPSSTÖD
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Internationell verksamhet
Internationell samverkan är en naturlig och integrerad del i Brås verksamhet. 
Både i de enskilda projekten och när verksamheter vidareutvecklas, inhämtas 
resultat och erfarenheter från andra länder, såväl i statistikverksamheten och 
forskningsverksamheten som i verksamheten för kunskapsstöd. 

Forskningsverksamheten
Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är exempelvis genomgångar 
av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de inter-
nationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighet-
ens målgrupper genom de färdiga produkterna. Brå medverkar exempelvis i 
forskningsprojekt där medel beviljats från EU. Andra inslag som är integre-
rade i verksamheten är att myndigheten medverkar och framträder i ett stort 
antal internationella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten 
inom olika sakområden, vilket skedde i digitala format vid ett flertal tillfällen 
under 2020.  

Det som skulle ha varit den femtonde upplagan av Stockholm Criminolo-
gy Symposium, Brås internationella tredagarskonferens, fick ställas in med 
anledning av coronapandemin. Även prisceremonin för Stockholm Prize in 
Criminology, som Brå vanligtvis arrangerar i Stockholms stadshus, fick ställas 
in. En i huvudsak digital konferens och prisceremoni planeras för 2021 års 
upplaga.

Brå ingår i ett delvis EU-finansierat forskningsnätverk om organiserad brotts-
lighet, tillsammans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Stor-
britannien) Weten-schappelijk Onderzoek- en Documetatiecentrum, WODC 
(Nederländerna) och Europol. För tolfte året i rad arrangerade nätverket 
en konferens om organiserad brottslighet, som i år webbsändes (till följd av 
covid-19) från Berlin. Temat var släktbaserade kriminella nätverk. 

Brå ger ut en del av sina forsknings- och statistikrapporter i förkortad form 
på engelska, för att ytterligare möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte med 
intressenter i andra länder. Under året publicerades elva sådana kortversioner 
på engelska. Därtill publicerades en engelsk översättning av rapport (2020:2) 
Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa (se bilaga 1).

Statistikverksamheten
Som statistikansvarig myndighet medverkar Brå aktivt i det internationella 
samarbetet på statistikområdet rättsväsendet, med det yttersta syftet att skapa 
en mer harmoniserad och internationellt jämförbar kriminalstatistik. 

Brå har ett relativt omfattande internationellt engagemang som innebär att 
myndigheten årligen levererar statistikuppgifter till flera olika internationel-
la organ samt representerar Sverige i olika internationella arbetsgrupper för 
statistik. Bland annat levererar Brå uppgifter till den europeiska statistiken 
som samlas in av Eurostat samtidigt med rapporteringen till FN-organet 
UNODC:s10 undersökning om brott, Crime Trends Survey (CTS). Den gemen-
samma datainsamlingen sker sedan 2017 enligt ett system för klassificering 
av brott, International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) 
som utvecklats för att uppnå en mer harmoniserad internationell kriminalsta-
tistik. För att effektivisera och kvalitetssäkra rapporteringen av uppgifterna 
till Eurostat och UNODC fortsatte Brå under året arbetet med att implemen-
tera ICCS i systemet för officiell rättsstatistik (SOR). En översättning mellan 
ICCS-systemet och de nationella systemen för registrering av brott har tagits 
fram och granskats juridiskt. Vidare bidrog Brå under året med statistiska 

10 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
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uppgifter till bland annat det europeiska organet EMCDDA,11 samt till UNE-
CE,12 UNODC och Agenda 2030. Brå bidrog även med granskningsstöd inom 
ramen för Folkhälsomyndighetens regeringsuppdrag om att ge en lägesbild 
över hur Sveriges arbete inom narkotikaområdet förhåller sig till rekommen-
dationerna i UNGASS13-deklarationen.

Som ansvarig för hatbrottsstatistiken har Brå åtaganden gentemot det inter-
nationella samarbetsorganet för demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter ODIHR,14 vilket innebar flera kontakter och insatser under året. 
Brå medverkade också i två arbetsgrupper inom EU:s byrå för grundläggande 
rättigheter, FRA.15 Genom dessa engagemang bidrar Brå till arbetet med att 
förbättra statistik i internationella sammanhang. Det ger också myndigheten 
bättre förutsättningar att anpassa den inhemska statistiken så att den blir mer 
användbar för internationella ändamål.

Verksamheten för kunskapsstöd
Brå deltog vid ett virtuellt samarbetsmöte arrangerat av Finland med de 
nordiska ländernas motsvarigheter till Brå, samt ett liknande möte för de eu-
ropeiska motsvarigheterna till Brå, arrangerat av European Crime Prevention 
Network (EUCPN). Brå deltog också i en panel vid en ”best practice”- konfe-
rens och i en arbetsgrupp som EUCPN initierat och arrangerat om evidensba-
serad brottsprevention. Brå hade också för avsikt att delta vid en internatio-
nell FN-kongress om brottsförebyggande arbete i Japan som dessvärre ställdes 
in på grund av pandemin. I omvärldsbevakningen för det brottsförebyggande 
området letar Brå ofta exempel och utvärderade metoder i internationella 
sammanhang.

Liksom tidigare år organiserade Brå den svenska uttagningen till den brottsfö-
rebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). Temat var 
brottsförebyggande arbete i parallella samhällsstrukturer, med särskilt fokus 
på klan- och familjebaserad organiserad brottslighet – ett tema som i år valts 
av Tyskland, som arrangerade den europeiska, digitala, finalen i december. I 
denna final representerades Sverige av vinnarna av den svenska uttagningen, 
insatsen TICKAN och projektet Otillåten påverkan i Angered. Det svenska bi-
draget placerade sig på tredje plats i den europeiska finalen, med insatser som 
utgår från flera kunskapsbaserade metoder för att motverka ett släktbaserat 
nätverks organiserade brottslighet i området. 

CVE deltar i olika internationella sammanhang. Under året skedde dessa i hu-
vudsak på distans. Inom det nordiska samarbetet är bland andra Nordic Safe 
Cities en viktig aktör. Enskilt och tillsammans med Justitiedepartementet har 
centret ett flertal engagemang inom EU, där Sveriges förebyggande arbete rö-
ner intresse. CVE har också kontakter med länder utanför Europa. På grund 
av pandemin har kontakterna under 2020 främst gått via de olika ländernas 
utlandsmyndigheter i Sverige.

 11 EMCDDA: The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 12  UNECE: United Nations Economic Commission for Europe
 13  United Nations’ General Assembly Special Session - UNGASS.
 14  ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights (som ingår i OSSE, Organisationen 

för säkerhet och samarbete i Europa).
 15  FRA: European Union Agency for Fundamental Rights
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Kommunikation av resultat och kunskapsspridning
Under året arbetade Brå aktivt med att föra ut forskningsresultat och kommu-
nicera om verksamheten, under delvis lite ändrade former med anledning av 
coronapandemin. En av dessa förändringar var att fler filmer och webbsänd-
ningar av konferenser genomfördes. Exempelvis fick Brås populära konferens 
Råd för framtiden med kort varsel ställas in i fysisk form, och i stället anord-
nades digitala seminarier och föreläsningar. Under året producerades också 
flera webbinarier om brottsförebyggande arbete med olika teman. Även CVE 
webbsände sin årliga konferens, Samling mot våldsbejakande extremism. 
CVE spelade också in flera föreläsningsfilmer, som finns att ta del av på cve.
se. Det internationella symposiet, Stockholm Criminology Symposium, fick 
dock ställas in helt, eftersom det inte gick att genomföra en internationell 
konferens med många deltagare under coronapandemin.

Under 2020 arbetade Brå för att öka spridningen av Brås kunskap till fler 
målgrupper i prioriterade frågor, och där användes delvis nya kanaler för att 
nå målgrupperna.

Webbplatser
Antalet besök på bra.se ökade under 2020 med 7 procent jämfört med 2019 
(totalt 1 328 951 besök under 2020). Sett till en femårsperiod har besöken 
ökat med 86 procent mellan 2015 och 2020. Det visar på ett ökat intresse för 
myndighetens uppdrag och webbplats under den givna tidsperioden. 

Det viktiga arbetet med att tillgängliggöra och anpassa statistikprodukterna 
fortsatte under året. Statistiken publicerades tillsammans med lättillgängliga 
förklarande texter på myndighetens webbplats, där den också är nedladd-
ningsbar. Från och med april tog Brå även fram en månatlig pandemianalys. 
Syftet var att belysa om det går att se konsekvenser av pandemisituationen 
på den registrerade brottsligheten. Analyserna publicerades på bra.se, där de 
också finns som pdf-filer.

På webbplatsen för Center mot våldsbejakande extremism, cve.se, ökade 
antalet besök med 9 procent jämfört med 2019 (totalt 32 981 besök under 
2020).  På webbplatsen för The Stockholm Criminology Symposium, crimino-
logysymposium.com, minskade besöken med 59 procent (totalt 6 116 besök 
under 2020). Minskningen kan härledas till att konferensen inte genomfördes 
under 2020 på grund av pandemin.

Under året ägnades också mycket tid åt att tillgänglighetsanpassa Brås och 
CVE:s webbplatser utifrån tillgänglighetsdirektivet. 

Filmer, webbinarier och poddar
Under året producerade Brå och CVE ett 50-tal filmer, allt ifrån inspelade 
föreläsningar till informationsfilmer för sociala medier. Även ett flertal webb-
inarier arrangerades.

I Brås poddserie Snacka om brott producerades under året fyra nya avsnitt, 
varav ett exempelvis handlade om problemet med hot och hat mot förtro-
endevalda och hur skadligt det kan vara för demokratin. Utöver dessa fyra 
avsnitt producerades också fyra avsnitt i CVE:s podd CVE-podden. Samman-
taget laddades Brås poddsändningar ner cirka 14 400 gånger under 2020. 

KOMMUNIKATION AV RESULTAT OCH KUNSKAPSSPRIDNING
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Press och sociala medier
Under 2020 inrättades en presstjänstfunktion där pressansvariga från Brå och 
CVE numera delar på ansvaret för presstjänsten under helger och röda dagar. 
Presstjänsten ger också dagligen stöd och service till media i olika frågor. Det 
har, i perioder, varit ett högt tryck på presstjänsten, eftersom Brås verksamhet 
och de kriminalpolitiska frågorna är i fokus i samhällsdebatten. Brå anordna-
de under året en presskonferens i samband med delutvärderingen av pro-
jektet Sluta skjut, samt ett seminarium där medier bjöds in, i samband med 
tillkännagivandet av det svenska bidraget som gick till final i den europeiska 
brottsförebyggande tävlingen, European Crime Prevention Award, (ECPA).

Brå använder sociala medier som kanal för att sprida information om forsk-
ning och resultat. Genom dessa medier når myndig-
heten fler grupper och personer i samhället. Under 
2020 fortsatte Brå att utveckla sin närvaro i sociala 
medier. Exempelvis startades ett Instagram-konto, 
och sedan tidigare finns Brå på LinkedIn. På Brås 
LinkedIn-kanal, med drygt 12 000 följare, publiceras 
framför allt lediga tjänster men även andra nyheter 
från myndigheten. 

En av Brås enheter har också en Facebook-grupp 
som framför allt riktar sig till personer som arbetar 
med brottsförebyggande arbete inom kommun och 
polis. Gruppen består av cirka 250 personer. 

Brå använder också Twitter för att ytterligare sprida 
kunskap, och har i dagsläget omkring 6 000 följare. 
Under 2020 publicerade Brå i genomsnitt 3–4 tweets per vecka. Flera av Brås 
tweets blev retweetade (återpublicerade) och kommenterade av följare. Kom-
munikationsenheten bevakar Brå i de sociala mediekanalerna dagligen. 

Publikationer och andra skrifter
Alla Brås publikationer och skrifter finns tillgängliga på myndighetens webb-
plats, www.bra.se. En stor del av kommunikationsenhetens arbete utgörs av 
ansvaret för produktionsledningen av Brås rapporter. Under året påbörjades 
ett flertal steg för att effektivisera produktionsprocessen så att mer resurser 
ska kunna läggas på att kommunicera forskningsresultat. 

KOMMUNIKATION AV RESULTAT OCH KUNSKAPSSPRIDNING
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Nyhetsbrev
Genom Brås digitala nyhetsbrev På gång på Brå får myndighetens målgrupper 
och intressenter information om de senaste utgivna rapporterna, evenemang 
och engagemang av olika slag direkt i sin e-post. Nyhetsbrevet utkom 2020 
med elva nummer och når ut till närmare 4 500 prenumeranter. Även The 
Stockholm Criminology Symposium har ett nyhetsbrev, som under 2020 
utkom med tre nummer till omkring 4 000 prenumeranter. CVE ger ut ett di-
gitalt nyhetsbrev som sammanfattar den senaste veckans omvärldsbevakning.

Målgrupper m.m.
Målgrupperna för Brås kommunikation varierar beroende på kommunika-
tionsuppdrag och insats. Förutom regeringen och rättsväsendets myndigheter 
är andra centrala målgrupper aktörer inom det kriminalpolitiska området 
vars verksamhet har betydelse för brottsbekämpning och brottsförebyggan-
de arbete, inklusive arbetet mot våldsbejakande extremism. Det handlar om 
aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå. Även forskare, civilsam-
hällesorganisationer, medier och en intresserad allmänhet är prioriterade 
målgrupper. 

En viktig uppgift för Brå som myndighet är att besvara frågor via e-post och 
telefon. Dagligen besvaras frågor om såväl forskning som kriminalstatistik 
och övriga statistikprodukter, och frågorna kommer från bland annat re-
gering, riksdag, rättsväsende, medier, företag, organisationer, studenter och 
andra. 

KOMMUNIKATION AV RESULTAT OCH KUNSKAPSSPRIDNING
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Kompetensförsörjning

Attrahera, rekrytera och introducera medarbetare
Brå är en kunskapsintensiv verksamhet och verkar i en miljö som ständigt för-
ändras. För att utföra det uppdrag som myndigheten har, är Brå beroende av 
medarbetarnas kompetens och förmåga att utvecklas i takt med de krav som 
ställs på verksamheten. Ett av Brås strategiska mål är att vara en attraktiv 
arbetsgivare, och därför arbetar myndigheten kontinuerligt för att skapa goda 
förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. 
Under året har Brå uppdaterat sin riktlinje för rekrytering, för att ytterligare 
säkerställa att den stödjer både en positiv kandidatupplevelse och de lagar 
och förordningar myndigheten har att förhålla sig till som arbetsgivare. Brå 
har generellt inga svårigheter att attrahera och rekrytera personal, men det 
har de senaste åren funnits utmaningar med att rekrytera it-personal, liksom 
för de flesta arbetsgivare. Det är viktigt med en god introduktion, och med 
anledning av coronapandemin har Brå under året ställt om sin introduktions-
process till att bli digital och anpassad utifrån de förändrade arbetssätt som 
myndigheten haft under året. 

Brå har i uppdrag från regeringen att ställa praktikplatser till förfogande till 
Arbetsförmedlingen, för nyanlända och personer med funktionsnedsättning, 
men på grund av coronapandemin har detta inte varit möjligt under 2020. 

Behålla och utveckla kompetens
För att säkerställa kompetensförsörjningen är kompetensutveckling högt prio-
riterad. Kompetensutveckling sker utifrån individuella utvecklingsplaner, som 
omfattar såväl individuella utbildningsinsatser som myndighetsgemensamma 
utbildningsaktiviteter. Därutöver sker kompetensutveckling genom erfaren-
hetsutbyte inom verksamheten och med övriga rättsväsendet. Brå försöker 
även sprida den kunskap som finns och uppmuntra erfarenhetsutbyte inom 
myndigheten. Varje månad hålls ett frukostmöte för alla anställda, där bland 
annat Brås senaste publicerade rapporter och statistik presenteras. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
Brå ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö för 
alla anställda, vilket är något som myndigheten arbetar aktivt med att skapa 
förutsättningar för. Myndigheten arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete, 
främjar hälsa och prioriterar friskvård. Med anledning av att coronapan-
demin pågick under större delen av 2020 genomfördes utöver det ordinarie 
arbetsmiljöarbetet anpassade undersökningar, riskbedömningar och åtgärder 
för att säkerställa förutsättningarna för en god arbetsmiljö även under pande-
min. Under hösten genomfördes en pulsmätning med fokus på att undersöka 
medarbetarnas upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön, vilket resulterade 
i insatser och åtgärder både på enhetsnivå och på myndighetsnivå. Som ett 
komplement till pulsmätningen genomfördes fysiska skyddsronder på enhets-
nivå för att undersöka och riskbedöma den fysiska arbetsmiljön i hemmet. 
Vid ett av myndighetens frukostmöten deltog en ergonom från företagshälso-
vården, för att ge medarbetarna goda råd om hur de kan skapa en god fysisk 
arbetsmiljö hemma, eftersom de flesta arbetar hemifrån, med anledning av 
coronapandemin. Även digitala ergonomigenomgångar erbjöds till medarbe-
tarna med syfte att ge ytterligare stöd och råd till medarbetarna om hur de 
kan skapa en god fysisk arbetsmiljö i hemmet utifrån de individuella förut-
sättningar som respektive medarbetare har i sin hemmiljö.

Den totala sjukfrånvaron för 2020 har minskat med 0,3 procentenheter jäm-
fört med 2019. Det finns fortfarande en skillnad mellan kvinnors och mäns 
sjukfrånvaro, men totalt sett har både kvinnors och mäns sjukfrånvaro mins-
kat något. Det kan därför konstateras att coronapandemin inte har bidragit 
till någon ökad sjukfrånvaro för medarbetarna på Brå, vilket delvis kan för-
klaras av att de flesta av myndighetens medarbetare haft möjlighet att arbeta 
hemifrån. Liksom i samhället i övrigt är psykisk ohälsa en vanlig orsak till de 
långtidssjukskrivningar som finns. Brå har under 2020 följt upp sjukfrånvaro 
vid flertalet tillfällen, i syfte att arbeta proaktivt med arbetsanpassning och 
rehabilitering. Myndigheten samarbetar också nära med företagshälsovården 
både i främjande, förebyggande och rehabiliterande syfte. 

Tabell 9. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2016–2020

Sjukfrånvaro % 2020 2019 2018 2017 2016

Kvinnor 4,4 4,6 5,1 6,9    5,3

Män 1,6 2,0 2,2 2,4    1,5

Totalt 3,4 3,7 4,1 5,4 4,1

Anställda under 29 år 4,5 2,1 4,5 2,3   2,0

Anställda i åldrarna 30–49 år 3,6 4,3 4,5 5,1 3,7

Anställda som är 50 år eller äldre 3 2,7 2,6 7,2 6,0

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

46,8 44,3 35,7 49,8 59,1

Brå erbjuder sina medarbetare en friskvårdstimme i veckan och har under 
coronapandemin uppmuntrat medarbetarna än mer till att nyttja friskvårds-
timmen eftersom arbetet blir mer stillasittande när det utförs i hemmet. Vida-
re erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag för motionsaktiviteter samt subventione-
rad massagebehandling i Brås lokaler. Brå har ett pausgympaprogram i alla 
anställdas datorer, samt en medarbetardriven friskvårdsgrupp som arrangerar 
friskvårdsaktiviteter. Under hösten 2020 genomfördes även en hälsoutmaning 
som pågick under en månad, med syftet att inspirera till motion. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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Personalstruktur
Det totala antalet årsarbetskrafter var oförändrat jämfört med 2019. Antalet 
anställda den sista december 2020 var 150 personer, varav 68 procent var 
kvinnor och 32 procent män. I ledningsgruppen var 50 procent kvinnor och 
50 procent män. Medelåldern för män är högre än för kvinnor, och totalt var 
den genomsnittliga åldern 43 år. Brås åldersstruktur medför att antalet för-
äldralediga är relativt högt, vilket innebär att en stor del av de tidsbegränsade 
anställningarna avser vikariat för föräldralediga.

Tabell 10. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2016–2020

 2020 2019  2018  2017 2016

Kvinnor 85 84 86 75 67

Män 46 47 46 41 34

Totalt 131 131 132 116 101

 

 
Tabell 11. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön, den 31 december 2019  
respektive den 31 december 2020

 Antal anställda 2020-12-31 Antal anställda 2019-12-31

Ålder Kvinnor Män Summa % Kvinnor Män Summa %

–34 år 25 5 30 20 28 4 32 21

35–44 år 35 16 51 34 34 18 52 34

45–54 år 33 19 52 35 33 25 58 38

55– år 9 8 17 11 8 4 12 7

Summa 102 48 150 100 103 51 154 100

Personalomsättning
Av de totalt 18 personer som avslutade sin anställning under 2020 hade två 
personer en tidsbegränsad anställning. Personalomsättningen bland de tills-
vidareanställda var 7 procent, vilket är en minskning jämfört med 2019. Brå 
genomför slutintervjuer med samtliga medarbetare som slutar, för att kunna 
dra lärdomar och använda det för att utveckla verksamheten.

Tabell 12. Personalrörlighet, åren 2016–2020

Anställningsform 2020 2019 2018 2017 2016

Antal nyanställningar 15 28 43 42 18

Antal avslutade anställningar 18 25 38 21 16

– varav tidsbegränsade 2 12 13 9 6

Antal tidsbegränsade anställda 
totalt under året

18 28 30 28 20

Personalomsättning i procent* 7 9 17 9 10 
 

* Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar men inklusive provanställningar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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Intäkter och kostnader per verksamhetsgren
Tabell 13 visar Brås intäkter och kostnader för perioden 2018–2020, förde-
lade på myndighetens verksamhetsgrenar. Intäkterna är uppdelade i bidrag 
och övriga intäkter respektive anslagsmedel, och kostnaderna är uppdelade i 
personalkostnader respektive driftskostnader. Verksamheten som bedrivs vid 
Kansli till stöd för rättsväsendets digitalisering ingår inte i någon av myndig-
hetens verksamhetsgrenar. Därför särredovisas intäkter och kostnader för den 
verksamheten.

Tabell 13. Sammanställning av verksamhetens totala intäkter och kostnader

Intäkter (tkr)

Verksamhet 2020 2019 2018

Forskningsverksamheten 59 244 52 575 52 894
  Bidrag och övriga intäkter 2 403 4 270 3 999
  Anslagsmedel 56 841 48 305 48 896

Statistikverksamheten 68 719 70 913 72 993
 Bidrag och övriga intäkter 1 215 485 9 440
 Anslagsmedel 67 505 70 429 63 553

Verksamheten för kunskapsstöd 50 805 48 850 41 687
 Bidrag och övriga intäkter 911 1 977 729
 Anslagsmedel 49 894 46 873 40 958

Delsumma intäkter av bidrag och övriga intäkter 4 529 6 732 14 168

Delsumma intäkter av anslagsmedel 174 239 165 607 153 407

Delsumma totala intäkter 178 768 172 339 167 574

Kansli till stöd för rådet för rättsväsendets 
digitalisering

1 468 0 0

 Bidrag och övriga intäkter 0 0 0
 Anslagsmedel 1 468 0 0

Summa intäkter av bidrag och övriga intäkter 4 529 6 732 14 168

Summa intäkter av anslagsmedel 175 706 165 607 153 407

Summa totala intäkter 180 235 172 339 167 574

Kostnader (tkr)

Verksamhet 2020 2019 2018

Forskningsverksamheten 59 244 52 575 52 894
  Personalkostnader 50 757 44 842 46 352
  Driftskostnader 8 487 7 733 6 543

Statistikverksamheten 68 719 70 913 72 993
  Personalkostnader 46 118 45 189 45 678
  Driftskostnader 22 601 25 725 27 315

Verksamheten för kunskapsstöd 50 805 48 850 41 687
  Personalkostnader 24 699 20 280 16 789
  Driftskostnader 26 106 28 570 24 898

Delsumma personalkostnader 121 574 110 311 108 819

Delsumma driftskostnader 57 194 62 028 58 756

Delsumma totala kostnader 178 768 172 339 167 574

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN
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Kostnader (tkr)

Verksamhet 2020 2019 2018

Kansli till stöd för rådet för rättsväsendets 
digitalisering 1 468 0 0

Personalkostnader 629 0 0
Driftskostnader 839 0 0

Summa personalkostnader 122 203 110 311 108 819

Summa  driftskostnader 58 033 62 028 58 756

Summa totala kostnader 180 235 172 339 167 574

* Med anledning av att Brå har en ny objektplan för 2020 har jämförelseåren 2018–2019 räknats om 
utifrån den nya principen.

INTÄKTER OCH KOSTNADER PER VERKSAMHETSGREN
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Finansiell redovisning

Belopp i tkr 2020 2019 2018 2017 2016

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad 11 000 11 000 5 500 5 000 5 500

Utnyttjad 7 496 3 567 2 727 3 588 3 624

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad 8 500 8 500 6 300 6 300 6 300

Maximalt utnyttjad under räkenskapsåret 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 0 62 120 82 84

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras 711 1 294 1 855 1 575 1 500

Anslagskredit

Anslag 01 06 001 

Beviljad 0 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007  - ap.1

Beviljad 3  940 3 444 3 398 3 344 2 948

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007  - ap.2

Beviljad 1 050 1 050 1 050  

Utnyttjad 0 0 0   

Anslag 04 01 015 

Beviljad 0 0 664 665 665

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande

Anslag 01 06 001 39 524 74 648 0

Anslag 04 01 007 - ap.1 6 192 53 4 142 5 525 5 168

Anslag 04 01 007 - ap.2 3 532 1 661 10 961

Anslag 04 01 015 53 534 42 398 684

Personal

Antalet årsarbetskrafter 131 131 132 116 101

Medelantalet anställda 153 152 150 138 118

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 360 1 303 1 255 1 245 1 174

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER

Sammanställning över väsentliga uppgifter
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2020 2019

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 175 706 165 607
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 711 1 294
Intäkter av bidrag 3 3 818 5 424
Finansiella intäkter 4 1 14
Summa verksamhetens intäkter 180 235 172 339

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -122 203 -110 311
Kostnader för lokaler -18 886 -16 047
Övriga driftskostnader 6 -37 047 -44 314
Finansiella kostnader 7 -65 -62
Avskrivningar och nedskrivningar -2 035 -1 604
Summa verksamhetens kostnader -180 235 -172 339

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag 14 229 9 138
Medel som erhållits från myndigheter  
för finansiering av bidrag 0 0
Lämnade bidrag 8 -14 229 - 9138
Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring  0 0

RESULTATRÄKNING
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 9 788 1 284
Summa immateriella anläggningstillgångar 788 1 284

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet                 10 4 982 1 194
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 725 952
Summa materiella anläggningstillgångar 6 708 2 145

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 51 19
Fordringar hos andra myndigheter 2 803 2 470
Övriga kortfristiga fordringar 12 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 855 2 489

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4 434 4  225
Upplupna bidragsintäkter 48 496
Övriga upplupna intäkter 0 144
Summa periodavgränsningsposter 13 4 482 4 865

Avräkning med statsverket 14 -9 605 1 230
Summa avräkning med statsverket -9 605 1 230

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 28 080 8 395
Summa kassa och bank 28 080 8 395

Summa tillgångar 33 307 20 408

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  15 2 107 1 721
Summa avsättningar 2 107 1 721

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 16 7 496 3 567
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 7 239 2 226
Leverantörsskulder 6 294 -1
Övriga kortfristiga skulder 17 1 781 1 964
Summa skulder m.m. 22 809 7 756

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  8 192 7 882
Oförbrukade bidrag  199 3 049
Summa periodavgränsningsposter 18 8 391 10 930

Summa kapital och skulder 33 307 20 408

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING
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Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan avrund-
ningsdifferenser förekomma.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Brottsförebyggande rådets (Brå) bokföring följer god redovisningssed och förordning (2000:606) 
om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till 
denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd 
till denna förordning.

Brå tillämpar brytdagen den 5 januari, i enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 10 
§ förordningen (2006:606) om myndigheters bokföring.

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

Väsentliga belopp för fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Periodiseringsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts belopp överstigande 100 tkr. 

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avseende stadigvarande bruk med en anskaffningskostnad på minst 25 tkr och en be-
räknad livslängd på tre år eller längre, bokförs som anläggningstillgångar. För förbättrings utgifter 
på annans fastighet har Brå fastställt det väsentliga beloppet till lägst 100 tkr när den ekonomiska 
livslängden uppgår till tre år eller längre. 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 tilläm-
pas:

3 år   Immateriella anläggningstillgångar, egenutvecklade dataprogram
3 år   Immateriella anläggningstillgångar, licenser och rättigheter
3 eller 5 år  Förbättringsutgifter på annans fastighet
3 år   Datorer och kringutrustning
3 eller 5 år Inventarier
5 år   Möbler
-   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.

Tilläggsupplysningar och noter

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet

2020

Belopp  
i tkr

Kristina Svartz 
Generaldirektör för  
Brottsförebyggande rådet,  
från och med 2020-01-07

Uppdrag:
Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse

1 192

Björn Borschos 
Vikarierande generaldirektör för  
Brottsförebyggande rådet,  
till och med 2020-01-06

1 065

Jonas Trolle
Utsedd av regeringen som chef för  
Center mot våldsbejakande extremism

Uppdrag:
VD och styrelseordförande i Sandtroll AB

899

Hedvig Trost
Ledamot till och med 2020-02-28

Uppdrag: 
Ledamot i Registerkontrolldelegationen, Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden

1

Anders Hall Uppdrag: 
Ledamot i Tullverkets insynsråd
Styrelseledamot i Teracom Group AB

3

Fredrik Holmberg Uppdrag: 
Ledamot i Kustbevakningens insynsråd
Styrelsen för Spelinspektionen

2

Anna Sjöman 1

Hanna Jarl Uppdrag:
Ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd

4

Erik Nyberg 3

Petter Löberg Uppdrag: 
Ledamot i Kriminalvårdens insynsråd

4

Annika Öster 4

Karin Hallsten 1

Anti Avsan Uppdrag: 
Ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
TryggHem Projekt Holding AB, styrelseledamot, ordf. 
TryggHem Projekt 1 AB (publ), styrelseledamot, ordf. 
Smallville AB (publ), styrelseledamot, ordf. 
Avsan Advice AB, styrelseledamot, ordförande 
2Reach Holding AB, styrelseledamot, ordförande 
2Reach AB, styrelseledamot, ordförande 
elivery holding AB, styrelseledamot, ordförande 
elivery AB, styrelseledamot, ordförande 
Secintech holding AB, styrelseledamot, ordförande 
Security Invention Technologies Sweden AB, styrelsele-
damot, ordförande

4

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Noter

Resultaträkning

Belopp i tkr 2020 2019

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag i resultaträkning 175 706 165 607

Utgifter i anslagsredovisningen 189 891 174 919

Skillnaden beror på:

- redovisning i transfereringsavsnittet som medel som erhållits             
från statens budget för finansiering av lämnade bidrag

 
14 229 

 
9 138

 - semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 som redo- 
visats mot anslag enligt övergångsbestämmelsen till 12 §  
anslagsförordningen (2011:223)

 
 

-44

 
 

174

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 711 1 294
   varav tjänsteexport -2 10
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 711 1 294

De minskade avgiftsintäkterna beror på att The Stockholm 
Criminology Symposium inte kunnat genomföras under år 
2020 pga Covid-19.

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 4 094 5 380
Bidrag från andra EU-länder -277 134
Övriga bidrag 0 -90
Summa intäkter av bidrag 3 818 5 424

De minskade bidragsintäkterna förklaras med att myndigheten 
har haft färre projekt som har finasierats av bidrag. 

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkt på lån i Riksgäldskontoret 0 13
Övriga finansiella intäkter 0 1
Summa finansiella intäkter 1 14

 
Not 5

 
Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal) -77 882 -71 708
   varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal -244 -322
Sociala avgifter -41 781 -36 281
Övriga kostnader för personal -2 539 -2 321
Summa kostnader för personal -122 203 -110 311

Ökning av kostnader för personal förklaras främst 
genom ökade kostnader för pensionspremier, semester-
löneskuld samt att myndigheten inte hade någon kostnad 
för GD under större delen av år 2019. Löneavdrag för frånvaro 
har också minskat år 2020.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2020  •  61

Belopp i tkr 2020 2019

Not 6 Övriga driftskostnader
Inköp av tjänster -34 218 -40 231
Inköp av varor -2 346 -2 820
Resor -291 -1 020
Reparationer och underhåll -147 -210
Offentligrättsliga avgifter m.m. -45 -34
Summa övriga driftskostnader -37 047 -44 314

Kostnadsminskningen beror främst på minskade kostnader för 
it-konsulter, färre resor samt att myndigheten ej har kunnat 
genomföra fysiska konferenser.

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnad avseende räntekontot hos Riksgäldskontoret 0 -62
Övriga finansiella kostnader -64 -1
Summa finansiella kostnader -65 -62

Not 8 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter -1 791 -2 990
Lämnade bidrag till kommuner -6 048 -2 021

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn (alla)-(SKL) -50 0
Lämnade bidrag till regioner -400 0
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella 
föreningar -5 648 -4 127
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda  
ekonomiska föreningar -292 0
Summa lämnade bidrag 
 
Ökningen av lämnade bidrag beror främst på att myndigheten 
har fått utökat anslag med 10 miljoner avseende statsbidrag 
för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

-14 229 -9 138

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Balansräkning
Belopp i tkr 20-12-31 19-12-31

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
IB anskaffningsvärde 2 793 5 257
Årets anskaffningar 0 1 233
Årets utrangeringar -45 -3 697
UB anskaffningsvärde 2 748 2 793

IB ackumulerade avskrivningar -1 509 -5 002
Årets avskrivningar -496 -204
Årets utrangeringar 45 3 697
UB ackumulerade avskrivningar -1 960 -1 509

Bokfört värde 788 1 284

Bokfört värde består endast av Rättigheter och andra  
immateriella tillgångar

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
IB anskaffningsvärde 3 618 2 933
Årets anskaffningar 4 872 686
Årets utrangeringar 0 0
UB anskaffningsvärde 8 491 3 618

IB ackumulerade avskrivningar -2 425 -1 858
Årets avskrivningar -1 084 -567
Årets utrangeringar 0 0
UB ackumulerade avskrivningar -3 508 -2 425

Bokfört värde 4 982 1 194

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

IB anskaffningsvärde 6 034 5 872
Årets anskaffningar 1 229 388
Årets utrangeringar -247 -226
UB anskaffningsvärde 7 016 6 034

IB ackumulerade avskrivningar -5 082 -4 475
Årets avskrivningar -455 -833
Årets utrangeringar 247 226
UB ackumulerade avskrivningar -5 290 -5 082

Bokfört värde 1 725 952

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar
Löneförskott 0 0
Summa övriga kortfristiga fordringar 0 0

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Belopp i tkr 20-12-31 19-12-31

Not 13 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader 4 235 4 225
Övriga förutbetalda kostnader 199 0
Bokfört värde 4 434 4 225

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 48 350
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 0 146
Bokfört värde 48 496

Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 0 98
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 0 47
Bokfört värde 0 144

Summa periodavgränsningsposter 4 482 4 865

Not 14 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 2 880 95
Redovisat mot anslag 32 166 22 379
Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde -35 034 -19 594
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 12 2 880

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -1 714 -15 104
Redovisat mot anslag 157 725 152 541
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -166 347 -149 806
Återbetalning av anslagsmedel 611 10 656
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -9 724 -1 714

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 63 237
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln* 44 -174
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag

108 63

Summa avräkning med statsverket -9 605 1 230

* Beloppet är positivt beroende på att semesterlöneskulden bokfördes fel år 
2019 med 85 tkr.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Belopp i tkr 20-12-31 19-12-31

Not 15 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 1 721 1 504
Årets avsättning 230 217
Årets använda medel 0 0
Summa avsättning lokalt omställningsarbete 1 951 1 721

Övriga avsättningar
Ingående balans 0 0
Årets avsättning 156 0
Årets använda medel 0 0
Summa övriga avsättningar 156 0

Summa övriga avsättningar 2 107 1 721

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans 3 567 2 727
Under året nyupptagna lån 5 959 2 449
Årets amorteringar -2 031 -1 608
Summa lån i Riksgäldskontoret 7 496 3 567

Beviljad låneram enligt regleringsbrev och särskilt beslut 11 000 11 000

Not 17 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 1 781 1 964
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Summa övriga kortfristiga skulder 1 781 1 964

Not 18 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 7 879 5 579
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 137 150
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 176 2 153
Summa upplupna kostnader 8 192 7 882

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 199 2 452
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 0 597
Summa oförbrukade bidrag 199 3 049

Summa periodavgränsningsposter 8 391 10 930

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Belopp i tkr 20-12-31 19-12-31

Tilläggsinformation not 18:
Specifikation av oförbrukade bidrag som erhållits från andra 
myndigheter

Oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 
3 månader
Kammarkollegiet 46 0
Summa oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 3 
månader

46 0

Oförbrukade bidrag som beräknas användas inom 3 månader 0 0
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas inom 
3 månader

0 0

Oförbrukade bidrag som beräknas användas under 
3-12 månader
Polismyndigheten 153 2 452
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas under 
3-12 månader

153 2 452

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

0 0

Summa oförbrukade bidrag som erhållits från andra 
myndigheter

199 2 452

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Årsredovisningens undertecknande
 
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2021

Kristina Svartz

Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
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Bilagor

Bilaga 1 Publicerat av Brå 

Rapporter och rapportliknande publikationer
 
Stöd till hatbrottutsatta. Kortanalys 1/2020 

 
29 januari

Direktavskrivna brott. Kortanalys 2/2020 4 februari

Nationella trygghetsundersökningen – utsatthet och otrygghet bland 
äldre En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017–2019. 
NTU Kortanalys 1/2020

18 februari 

Kroppsburna kameror. Rapport 2020:1 19 februari

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan 2020–2023 2 mars

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 
2020

23 mars

Anmälda brott 2019 31 mars

Konstaterade fall av dödligt våld 31 mars

Handlagda brott 2019 31 mars

Misstänkta personer 2019 31 mars

Handlagda brottsmisstankar 2019 31 mars

Snabbare lagföring. Rapport 2020:3 1 april

Dödligt våld i den kriminella miljön. Rapport 2020:4 2 april

Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2018 15 april

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2019 15 april

Tecken på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över 
polisanmälda brott i mars 2020 

16 april

Minskad nivå misshandel i samband med pandemisituationen i Brås 
preliminära statistik över polisanmälda brott i mars 2020 

16 april

Lagförda återfall efter ändrad praxis i narkotikamål. Kortanalys 3/2020 5 maj

Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära 
statistik över polisanmälda brott i april 2020 

7 maj

8+2. Rapport 2020:5 28 maj

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ
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Fortsatta men svagare indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås 
preliminära statistik över anmälda brott i maj 2020 

11 juni

Den nya samtyckeslagen i praktiken. Rapport 2020:6 15 juni

Kommunernas brottsförebyggande arbete och identifierade problem. 
Kortanalys 4/2020

24 juni

Dödligt våld och psykisk ohälsa. Rapport 2020:7 30 juni

Klassificering av brott Version 8.1 1 juli

Får flickor åtalsunderlåtelse lättare än pojkar? Kortanalys 5/2020 1 juli

Anmälda brott första halvåret 2020 9 juli

Indikationer på minskade konsekvenser av pandemin i Brås preliminära 
statistik över anmälda brott i juni 2020 

9 juli

Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över 
anmälda brott i juli 2020

13 augusti

Simhallar och bibliotek. Rapport 2020:10 15 september

Fortsatta konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över 
anmälda brott i augusti 2020

17 september

Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Reviderad upplaga 24 september

Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2019  
En teknisk beskrivning och kvalitetsbedömning.  NTU kortanalys 
2/2020

30 september

Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2019  
En resultatredovisning. NTU kortanalys 3/2020

30 september

Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Rapport 2020:2 30 september

Nationella trygghetsundersökningen 2020. Rapport 2020:8 8 oktober

Nationella trygghetsundersökningen 2020 Teknisk rapport. Rapport 
2020:9

8 oktober

Nationella trygghetsundersökningen 2020 Appendix 8 oktober

Få tydliga konsekvenser av pandemin i Brås preliminära statistik över 
anmälda brott i september 2020

15 oktober

Brott och brottsutsatthet på kollektiva asylboenden under 2018.  
Rapport 2020:16

9 november

Skolundersökningen om brott 2019. Rapport 2020:11 11 november

Skolundersökningen om brott 2019 Teknisk rapport. Rapport 2020:12 11 november

Svaga indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära 
statistik över anmälda brott i oktober 2020

19 november

Självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2020:14 1 december

Tillsammans mot organiserad brottslighet 14 december

Samordnade insatser för klienter med villkorlig frigivning. Rapport 
2020:15

15 december

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ
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Polisanställdas utsatthet relaterad till tjänsten. Kortanalys 6/2020 16 december

Fortsatta indikationer på konsekvenser av pandemin i Brås preliminära 
statistik över anmälda brott i november 2020

17 december

Klassificering av brott. Version 9.0 31 december

Övriga publikationer

Årsredovisning 2019 21 februari

Budgetunderlag 2021–2023 28 februari

Verksamhetsplan 2020 6 mars

Engelska publikationer

Money laundering offences. English summary 6 mars

Homicide in the criminal milieu. English summary 2 april

Body cameras. English summary 7 april

The new consent law in practice. English summary 1 juli

Homicide and mental illness. English summary 9 september

Fast track legal proceedings. English summary 25 september

Reported and cleared rapes in Europe.   
Engelsk version av rapport 2020:2

30 september

8+2. English summary 8 oktober

Swedish crime survey 2020. English summary 15 oktober

School survey on crime 2019. English summary 20 november

Swimming pools and libraries. English summary 10 december

Self-reported exposure to hate crime. English summary 10 december

CVE-publikationer
Rapporter 
Juridiska aspekter på våldsbejakande extremism 31 mars

Vit makt-miljön 30 juni

Våldsbejakande djurrättsaktivism 17 augusti

Autonoma miljön 24 augusti

Våldsbejakande islamistiska miljön 4 september

PM
Våldsbejakande åsikter – ett skäl för arbetsrättsliga åtgärder? 25 mars

Coronapandemin och våldsbejakande extremism 29 april

Ryska imperiska rörelsen och samarbetet med Nordiska  
motståndsrörelsen 

1 juni

Domar om vård enligt LVU, i ärenden med koppling till  
våldsbejakande extremism

24 juni

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ
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Nyhetsbrev från Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

20 februari

3 april

7 maj

28 maj

17 juni

2 juli

1 oktober

8 oktober

9 november

22 december

Snacka om Brott – Brås poddsändningar

Hot och har mot förtroendevalda 16 juni

Dödligt våld i kriminella miljöer 22 juni

Nationella trygghetsundersökningen 21 december

CVE-podden

Kan man tala med terrorister? 27 maj

Kan IS komma tillbaka? 27 maj

Vem kan döma IS? 27 maj

Kommunerna och återvändarfrågan 8 oktober

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ
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Bilaga 2 Projekt och verksamheter

Samtliga projekt och verksamheter under 2020 i  
statistikverksamheten respektive forskningsverksamheten16 

Statistikverksamheten17

Regeringsuppdrag eller motsvarande
• Löpande produktion och förvaltning av den officiella kriminalstatistiken18 

• Prioriterat kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken

• Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), etapp 2

• Rättsväsendets leveranser till Systemet för den officiella rättsstatistiken (Räls), etapp 13

• Publicering och vidareutveckling av ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen

• Produktion och förvaltning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

• Skolundersökningen om brott (SUB)

• Förberedelser för statistik om socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU

• Förberedelser för modul om brott i nära relationer i samband med NTU

• Fördjupad studie om hatbrott

• Kortanalyser om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat

• Bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan 

• Statistikservice

• Internationellt statistiksamarbete

Forskningsverksamheten19 

Regeringsuppdrag eller motsvarande
• Strategiska brott

• Islamofobiska hatbrott

• Narkotikamarknader

• Internationell jämförelse av dödligt skjutvapenvåld

• Sammanställning över polisforskningen i Sverige

• Utvärdering av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål

• Uppföljning av sexualbrottslagstiftningen

• Utvärdering av Kriminalvårdens försöksverksamhet med inslussningsprogram

BILAGA 2  PROJEKT OCH VERKSAMHETER 

16 Beteckningarna på projekten och verksamheterna följer där det är tillämpligt Brås verksamhetsplan för 2020. Det 
innebär att beteckningarna kan vara annorlunda än exempelvis titlarna på de rapporter där resultaten presenteras. 
Därutöver har några av projekten tillkommit under året, vilket gör att beteckningarna inte har någon motsvarighet i 
exempelvis verksamhetsplanen.

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

18 Detta är en övergripande kategori som omfattar åtta slutliga produkter.
19 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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• Informationsdelning i arbetet för att förebygga brott

• Kartläggning av brott och ordningsstörningar på simhallar och bibliotek

• Uppföljning av tillämpningen av sexköpsbrott

• Åtgärder mot våld i nära relationer bland unga

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer
• Kroppsburna kameror (Polismyndigheten)

• Förläggning av arbetstid inom Polismyndigheten (Polismyndigheten)

• Finansiering av terrorism (Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av   
 terrorism, Polismyndigheten)

• Utvärdering av Sexualbrottsgruppen, polisen Stockholm Nord (Polismyndigheten)

• Förebygga ekobrott (Ekobrottsmyndigheten)

Egeninitierat  
• Det dödliga våldets utveckling fram till 2017

• Utsatthet för brott på asylboenden

• Registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive utrikes bak-  
 grund

• Ungdomsrån – omfattning, utveckling och karaktär

• Enhetligt dömande

• Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa 

• Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan - En analys av utvecklingen

BILAGA 2 PROJEKT OCH VERKSAMHETER 
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Bilaga 3 Statliga utredningar med förordnad  
medverkan från Brå

Justitiedepartementet
Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck (Ju 2019:05)

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)

Ett effektivare och modernare regelverk för ordningsvakter (Ju 2019:12)

Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar (Ju 
2020:02)

Parlamentarisk trygghetsberedning (Ju 2020:09)

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella miljöer (Ju 2020:15)

Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och 
några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)

BILAGA 3 STATLIGA UTREDNINGAR MED FÖRORDNAD MEDVERKAN FRÅN BRÅ
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Bilaga 4 Besvarade remisser

Statliga utredningar

Justitiedepartementet
Lagrådsremiss: En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och delta-
gande i återfallsförebyggande åtgärder

Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS) (Ds 2019:27)

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande 
av beslut om frysning och beslut om förverkande (Ds 2019:28)

En ny terroristbrottslag (SOU 2019:49)

Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvär-
dering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri (Ds 2019:22)

Komplettering av departementspromemorian Straffrättsliga åtgärder mot 
tillgreppsbrott och vissa andra brott (Ds 2019:1) i fråga om personuppgiftsbe-
handling (promemoria) 

Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomföran-
de av non-cash-direktivet (Ds 2020:1)

Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda (prome-
moria)

Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (SOU 
2020:16) 

Lagrådsremiss: Ökad ordning och säkerhet i frivården 

Registrering av kontantkort, m.m. (Ds 2020:12)

Skärpt kontroll över explosiva varor (Ds 2020:17) 

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret (SOU 2020:29)

Lagrådsremiss: Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 

Finansdepartementet
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgif-
ter i folkbokföringen (promemoria)

Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 
2019:59)

Förordningsändringar för att motverka fusk med stöd vid korttidsarbete 
(promemoria)

Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av 
coronaviruset (promemoria)

Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020 (promemoria)

Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2020:37)

BILAGA 4 BESVARADE REMISSER
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Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och 
upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2020:35)

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall (promemoria)

Ändringar i smugglingslagen – Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa 
mot brott (promemoria)

Omställningsstöd till företag för perioden augusti–december 2020 (promem-
ria)

Näringsdepartementet 
Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 
2020:7)

Kulturdepartementet 
Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

Arbetsmarknadsdepartementet
Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

Socialdepartementet 
Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (SOU 2018:88)

Sveriges riksdag

Riksdagens justitieutskott 
Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse 
(promemoria)

Förlängning av föreslagna tidsgränser för häktning (promemoria) 
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