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Det finns en mycket stor efterfrågan på tillförlitliga beskrivningar av 
den svenska brottsutvecklingen från allmänheten, rättsväsendets myn-
digheter och ansvariga politiker. Bedömningar av brottslighetens om-
fattning är därför en av Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgif-
ter. Brå är det expertorgan i landet som erbjuder en såväl bred och 
översiktlig, som fördjupad och detaljerad, analys av hur exempelvis 
allmänhetens utsatthet för brott fördelas, hur ungdomars brottslighet 
förändras över tid eller hur Sveriges brottslighet ter sig i en internatio-
nell jämförelse. 

Sedan år 1976 publicerar Brå rapportserien Brottsutvecklingen i Sve-
rige. Under årens lopp har den haft delvis olika form men syftet har 
alltid varit detsamma – att erbjuda en aktuell genomgång av de vikti-
gaste trenderna beträffande olika typer av brott. Föreliggande rapport 
är inget undantag. Som vanligt har utredare från myndighetens olika 
enheter samlats för att genomföra beskrivningar utifrån sina expert-
områden. Två undantag finns, och det är avsnitten om narkotika som 
skrivits av forskningssekreterare Ulf Guttormson från Centralförbun-
det för alkohol- och narkotikaupplysning och kapitlet om lagförings-
utvecklingen som skrivits av professor Hanns von Hofer vid Stock-
holms universitet. 

Årets rapport innehåller en del nyheter. I genomgången av brotts-
typer utnyttjas förutom kriminalstatistik också Brå:s Nationella trygg-
hetsundersökning (ntu) och andra kompletterande datakällor. Denna 
gång har Brå valt att ägna mer utrymme åt några kapitel, till exempel 
dödligt våld och sexualbrott. Genomgången av vissa brottstyper kom-
pletteras också med specialanalyser speciellt framtagna för att presen-
teras i denna rapport. Efter genomgången av olika brottstyper finns 
dessutom ett avsnitt som mer utförligt behandlar fem särskilt angeläg-
na frågeområden. Det handlar bland annat om ungdomsbrottslighet, 
kvinnors brottslighet och övergrepp i rättssak. Avsnitten är utvalda uti-
från att Brå ofta får frågor om just dessa områden. 

Kvalitetssäkring av samtliga bidrag har genomförts i flera steg. Den 
projektplan Brå tog fram granskades av professor Hanns von Hofer 
vid Stockholms universitet. Brå har haft en intern referensgrupp, be-
stående av de tre enhetscheferna Felipe Estrada, Erik Grevholm och 
Stina Holmberg, som arbetat under ledning av rapportens redaktör 
 Louise Ekström. Under arbetets slutskede har Rima Melle fungerat 
som assistent. Den interna referensgruppen har granskat alla bidrag 
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och också kommit med synpunkter till författarna. Efter den interna 
genomgången har vart och ett av avsnitten skickats till två oberoende 
vetenskapliga experter som fått inkomma med kommentarer. 

Vi vill härmed tacka för alla värdefulla synpunkter vi fått från pro-
fessorerna Martin Grann, Kriminalvården, Sven-Åke Lindgren, Gö-
teborgs universitet, Jerzy Sarnecki, Stockholms universitet, Henrik 
Tham, Stockholms universitet, Malin Åkerström, Lunds universitet 
samt fil.dr Lars Dolmén, Polishögskolan Solna. 

Stockholm i november 2008

Jan Andersson
Generaldirektör  Felipe Estrada
 Enhetschef
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