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Generaldirektören om året som gått

Brottsförebyggande rådet (Brå) bidrar till den svenska 
kriminal politiken genom att i första hand leverera kunskap 
som leder till väl underbyggd lagstiftning och till en mer ef
fektiv rättsvårdande verksamhet. På så sätt kan vi på sikt få 
en minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället. Brå 
har en viktig roll som kunskapscentrum för regeringen och 
rättsväsendets myndigheter, genom att ta fram och tillhan
dahålla beslutsunderlag i form av statistik och fördjupan
de forskningsverksamhet. Brottsförebyggande verksamhet 
bedrivs av många myndigheter och aktörer, och en viktig 
uppgift för Brå är att samordna och utveckla dessa insatser. 
Sedan den 1 januari 2018 har Brå också ett övergripande na
tionellt ansvar för att förebygga våldsbejakande extremism.

Brå arbetar kontinuerligt med att utveckla kriminalstatisti
ken så att den bättre kan svara upp mot användarnas behov. 
I princip hela statistikverksamheten, och utvecklingen av 
den, drivs på beställning av regeringen. Under året publice
rades stora mängder statistik, om exempelvis utsatthet för 
brott, otrygghet, polisanmälda respektive personuppklarade 
brott, domslut, kriminalvård och återfall i brott. 

Forskningsverksamheten redovisade under året, på regeringens uppdrag, bland 
annat kunskap om medborgarnas relation till rättsväsendet i socialt utsatta 
områden, förundersökningsbegränsningar samt utvecklade resultatmått och 
uppföljning i rättskedjan. Därtill presenterade Brå egeninitierade forsknings
produkter om bland annat brott mot äldre, otillåten påverkan inom idrotten 
och polisens arbete med medborgarlöften.

Därtill resulterade Brås uppdrag att ge stöd till lokalt brottsförebyggande ar
bete i ett fortsatt arbete med att utveckla samverkan och samordning mellan 
aktörer på olika nivåer. Arbetet inkluderade också utveckling och spridning 
av god praktik till lokala och regionala målgrupper, fördelning av ekonomiskt 
stöd samt metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor.

I början av 2018 inrättades Center mot våldsbejakande extremism (CVE) vid 
Brå. CVE:s uppgift är att utveckla det kunskapsbaserade och sektorövergripan
de arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional 
och lokal nivå. Under året upprättades bland annat en stödtelefon dit yrkes
verksamma över hela landet kan vända sig med frågor rörande förebyggande 
av våldsbejakande extremism. Centrets personal har under året också besökt 
och fört dialog med cirka 45 kommuner som på olika sätt har erfarenheter av 
våldsbejakande extremism.

Utöver kärnverksamheten tillkommer ett flertal väsentliga interna stödverk
samheter. Förutom deras löpande verksamhet har de under året involverats i 
inrättandet av CVE och i satsningar på att attrahera och behålla högt kvali
ficerade medarbetare. Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera Brås verk
samhet genomsyrar Brås samtliga verksamhetsområden.
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Jag har lett Brå under sju år. Under dessa år har vår verksamhet vuxit kraftigt. 
På en del av de områden som vi tar fram kunskap om går utvecklingen åt rätt 
håll, på andra områden går den i motsatt riktning. Jag och alla mina medarbe
tare är besjälade av att fortsätta ta fram ny kunskap till regeringen och rätts
vårdande myndigheter, så att vi kan förebygga och bekämpa brottsligheten i 
vårt samhälle.

Stockholm i februari 2019

Erik Wennerström
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Några händelser under året1 

Januari Den 1 januari startade Center mot våldsbejakande extremism sin 
verksamhet.

 Den 29 januari publicerades årsrapporten Nationella trygghets-
undersökningen 2017. Om utsatthet, otrygghet och förtroende.

Februari Den 20 februari publicerades kortanalysen Personupp klaring i 
relatio n till förändrad brottsstruktur.

 Den 28 februari publicerades rapporten Den framtida verksam-
hetsvolymen i rättskedjan (2018–2021). 

Mars Den 13 mars publicerades rapporten Att motverka otillåten  
påverkan inom idrotten.

 Den 15 mars publicerades rapporten Relationen till rättsväsendet 
i socialt utsatta områden.

April Den 3 april startade Center mot våldsbejakande extremism sin 
stödtelefon för yrkesverksamma.

 Den 16 april publicerades rapporten Brott mot äldre. 

 Den 19–20 april hölls konferensen Råd för framtiden i Örebro.

Maj Den 2 maj publicerades rapporten En modell för uppföljning  
av rättskedjans myndigheter.

 Den 31 maj publicerades 2017 års slutliga statistik över lag
föringsbeslut, intagna i kriminalvård samt återfall i brott.

Juni Den 12–14 juni hölls konferensen The Stockholm Criminology 
Symposium 2018.

 Den 29 juni publicerades statistikrapporten Utvecklingen i  
socialt utsatta områden i urban miljö.

Juli Den 12 juli publicerades den preliminära statistiken över  
anmälda brott första halvåret 2018.

Augusti Den 20 augusti publicerades rapporten Självrapporterad  
utsatthet för hatbrott.

September Den 20 september publicerades halvårsstatistiken över hand
lagda brott det första halvåret 2018.

Oktober Den 1 oktober publicerades sammanställningen Polisforskning  
i Sverige.

 Den 25 oktober publicerades studien Polisens hatbrotts- 
markering.

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

Rapport 2018:5

Att motverka otillåten  påverkan inom idrotten
En kunskapsfördjupning om  trakasserier, hot, våld och korruption

 

 

Kriminalstatistik 

2017 
Personer lagförda för brott  

Slutlig statistik  
 

Självrapporterad 
utsatthet för hatbrott

Analys utifrån Nationella trygghetsundersökningen 
2006–2017

Rapport 2018:10
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November Den 1 november publicerades promemorian Effekter av  
straffskärpningen för fridskränkningsbrott.

 Den 19 november publicerades delrapporten Sammanställning 
av centrala resultat från NTU 2018.

December Den 6 december publicerades rapporten Skolundersökningen  
om brott 2017.

 Den 14 december publicerades rapporten Polisens arbete med 
medborgarlöften.
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Kunskapsmyndighet för rättsväsendet

Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum 
för rättsväsendet. Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutveck
lingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja 
brottsförebyggande arbete. Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken 
och annan statistik, vilket innefattar att producera, följa, analysera och rap
portera om brottsligheten och rättsväsendets reaktioner på brott. Brå tar därtill 
fram statistik som bygger på stora surveyundersökningar och annan särskild 
datainsamling. En lika central uppgift för Brå är att initiera och bedriva forsk
ningsverksamhet som ger rättsväsendets myndigheter ett kvalificerat underlag 
för åtgärder och prioriteringar, liksom att löpande bistå regeringen i kriminal
politiska frågor. Myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhäl
lets reaktioner på brott, och utvecklar nya kunskapskällor på området. Vidare 
bistår Brå rättsväsendets myndigheter med stöd som bidrar till att utveckla och 
effektivisera deras verksamheter.  I Brås uppdrag ingår även verksamheten för 
kunskapsstöd. I detta arbete ingår att utveckla det nationella, lokala och regio
nala stödet och samordningen för lokalt brottsförebyggande arbete. Sedan den 
1 januari 2018 bedriver Brå också förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extre mism. Därutöver tillkommer ett flertal väsentliga interna stödverksam
heter, med betydande it och kommunikationsresurser. Regeringsuppdraget att 
jämställdhetsintegrera Brås verksamhet genomsyrar myndighetens samtliga 
verksamhetsområden. Ett nära och förtroendefullt samarbete med universitet 
och högskolor är en förutsättning för att leva upp till kraven på hög kvalitet 
och på att fylla rättsväsendets behov av metod och kunskapsutveckling.

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

Sakverksamheten är indelad i sex enheter, ett center och två funktioner:

• enheten för rättsstatistik, inklusive funktionen för utveckling av rättsstatistik

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

• enheten för forskning och utveckling

• enheten för utvärdering och polisforskning

• enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet

• enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete

• 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.
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Rättsstatistik

Statistiska undersökningar

Forskning och utveckling

Utvärdering 
och polisforskning

Kommunikation

Personal

Ekonomi och administration

Kansliet för juridiskt stöd

Stab

IT

InsynsrådVetenskapligt råd

Förvaltningsavdelning

Generaldirektör

Forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

Utveckling av 
brottsförebyggande arbete

Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE)

Till organisationen hör också Brås insynsråd, vars uppgift är att utöva samhäl
lets insyn i myndighetens organisation och verksamhet och att ge generaldirek
tören råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse 
med målen för den. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen och kommer 
huvudsakligen från riksdagen och rättsväsendet. Brås generaldirektör är ordfö
rande. Fyra protokollförda möten genomfördes under 2018.

Knutet till Brå är även ett vetenskapligt råd, bestående av sju ledande företrä
dare för det akademiska fältet. Ledamöterna informeras om Brås produktion 
och engageras för att ge råd och att vetenskapligt granska rapporter, alternativt 
rekommendera andra experter som kan bistå myndigheten med granskning. Un
der året genomfördes sammanlagt 23 vetenskapliga rapportgranskningar, varav 
10 genomfördes av ledamöterna själva. De granskade rapporterna kom främst 
från forskningsverksamheten, men i några fall från statistikverksamheten.

Inrättandet av centret  
mot våldsbejakande extremism
Vid Brå finns sedan den 1 januari 2018 också Center mot våldsbejakande extre
mism. Centret ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka 
och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst 
syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och 
terrorism. Under 2018 har centret byggt upp och utvecklat sin verksamhet, 
vilket i stor omfattning även involverat stödverksamheten på Brå. Parallellt 
med uppbyggnaden har centret arbetat med att kartlägga lokala, regionala och 
nationella aktörers behov. Från och med den 3 april 2018 har centret också 
kunnat erbjuda en stöd och rådgivningsfunktion för yrkesverksamma.
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Användbar kunskap för  
utveckling av rättsväsendet 
Brås verksamhet sträcker sig över stora delar av det kriminalpolitiska sakom
rådet, vilket förutsätter vissa begränsningar i angreppssättet. Brå bidrar i första 
hand med kunskap på det samhällsvetenskapliga området vilket innebär att 
myndigheten inte arbetar med utgångspunkt i specialiteter som teknik, medi
cin, biologi eller psykiatri.

Brås verksamhet kan ses som tredelad, bestående av statistikverksamhet, forsk
ningsverksamhet samt verksamhet för kunskapsstöd, vilket i sin tur omfattar 
utveckling av brottsförebyggande arbete liksom arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Inom statistikverksamheten producerar Brå löpande ett antal regel
bundet återkommande statistikprodukter och utvecklar också nya produkter 
i projektform. Forskningsverksamheten bedrivs nästan uteslutande i projekt
form och redovisas i huvudsak i form av enskilda rapporter. Den del av Brås 
verksamhet som består av kunskapsstöd bedrivs ofta i projektform, men också 
som särskilda satsningar och löpande arbete. Arbetet redovisas i form av olika 
produkter och aktiviteter. 

Regeringen satsar på Brå och vill få ut mer av den kunskap som myndigheten 
producerar. Satsningen på myndigheten har bland annat resulterat i ett särskilt 
fokus på verksamheten för kunskapsstöd, som omfattar utveckling av det na
tionella stödet och samordning av brottsförebyggande arbete, liksom arbete 
mot våldsbejakande extremism. Brå har också fortsatt att fokusera på socialt 
utsatta områden och på polisens verksamhet.

Jämställdhetsintegrering
I enlighet med Brås instruktion ska myndigheten integrera ett jämställdhets
perspektiv i verksamheten genom att belysa och beakta förhållanden utifrån 
kön. Utöver detta har Brå sedan 2015 i regleringsbrevet fått i uppdrag att 
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheten (JiM) i syfte att 
verksamheten ska bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Un
der året har myndigheten arbetat med att genomföra återstående aktiviteter2 
i handlingsplanen3 samt arbetat med att integrera arbetssätt i det ordinarie 
arbetet för att säkerställa att genomförda aktiviteter ska få långsiktiga effek
ter på myndig hetens verksamhet. För att personalen ska kunna beakta jäm
ställdhetsperspektivet i sitt ordinarie arbete krävs grundläggande kunskaper 
om jämställdhets integrering samt tillgång till relevant stöd. För att säkerställa 
detta har utbildning i jämställdhetsintegrering genomförts under året, för nyan
ställda och annan personal som inte genomgått den tidigare. Utbildningen är en 
permanent del av introduktionen för nyanställda, och medarbetarnas eventu
ella behov av kompetensutveckling inom jämställdhet, kön och genus har ock
så inkluderats i mallen för medarbetarsamtal. Som stöd till medarbetarna har 
kunskapsmaterial och verktyg tagits fram för lansering på intranätet i början 
av 2019. För att möjliggöra ett långsiktigt arbete med jämställdhetsintegrering 

2 Tidigare genomförda aktiviteter i handlingsplanen har redovisats till Justitiedepartementet i 
Delredovisning av Brås JiM-arbete 2015–2017

3 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Brottsförebyggande rådet 2016–2018.
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har stort fokus lagts på att utveckla stödfunktionen JiMstödjare. Funktionen 
består av handläggare från olika enheter4 som med stöd av samordnaren har i 
uppdrag att bevaka jämställdhetsperspektivet i enhetens arbete. De ska finnas 
tillgängliga som stöd för medarbetarna, gällande hur ett jämställdhetsperspek
tiv kan integreras i verksamheten, vid utformning och genomförande av upp
drag, till exempel i samband med projektplanering.

Exempel på ytterligare aktiviteter är fortsatt arbete med att ta 
fram rutiner och arbetssätt för att presentera statistik uppde
lad på kön, så att Brås målgrupper lättare kan beakta likheter 
och skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. 
Det gäller både den officiella kriminalstatistiken, hatbrotts
statistiken och Brås självdeklarationsstudier. Brås två statis
tikenheter har gemensamt tagit fram allmänna principer och 
riktlinjer för jämställdhetsintegrering av statistikprodukter.5 
Dessa principer berör bland annat redovisning av kön i text 
och figurer, situationer då undantag från könsuppdelad sta
tistik kan vara aktuella samt strävan efter jämn fördelning av 
analyser om brottstyper där utsattheten är ojämnt fördelad 
mellan könen. För att inkludera hur kön och genus beaktas 

i analyserna, har enheten för statistiska undersökningar tagit fram riktlinjer 
för jämställdhetsintegrering vid frågekonstruktion, samt omarbetat projekt
plansmallen för funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och 
rättsväsendets verksamhetsresultat (BoV). Översikten av hatbrottsstatistiken 
2017 visade på svårigheter att med hjälp av befintliga data redovisa målsägare 
uppdelat på kön. Inför produktionsomgång 2019 har möjligheten att manuellt 
koda kön som variabel setts över, och beslutet har tagits att genomföra detta. 
Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (Uba) har arbetat för att 
införa ett tydligare jämställdshetsperspektiv i Brås ekonomiska stöd. Föränd
ringar har gjorts så att sökande nu måste redovisa resonemang kring kön och 
ålder, köns och åldersfördelning hos mottagarna samt resultat i förhållande 
till kön, såväl i ansökan som i del och slutrapportering. Interna mallar har 
uppdaterats för att lyfta jämställdhetsperspektivet som ett av kriterierna för 
bedömning av ekonomiskt stöd.

Myndigheten har kommit långt i arbetet med jämställdhetsintegrering. Grund
läggande kunskaper om jämställdhet och genus finns hos en stor andel av med
arbetarna efter de genomförda utbildningsinsatserna under uppdragsperioden. 
Tillsammans med det utvecklade stödet som arbetats fram under året, och som 
kommer att fortgå framöver, har samtliga medarbetare mycket goda möjlig
heter att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina arbetsuppgifter. Arbetet 
med att ta fram rutiner, stödfunktioner och nya arbetssätt gör att Brå bedömer 
att långsiktiga effekter kan förväntas. Bevakningen av frågan finns såväl på en
hetsnivå genom JiMstödjare som på ledningsnivå genom styrning och uppfölj
ning av projektplaner och resultat. Flera målgrupper har framfört åsikten att 
de ser effekter av det genomförda arbetet, eftersom perspektivet lyfts tydligare 
till exempel i publikationer.

4 JiM-stödjare finns på forskningsenheterna, på statistikenheterna och på enheterna för 
brottsförebyggande arbete samt på kommunikationsenheten. 

5 Beslut gällande dessa tas i början av 2019.
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Angelägna utvecklingsområden,  
brotts och ärendeutveckling  
samt stöd

Angelägna utvecklingsområden 
Brå har i uppgift att bidra till att verksamheterna inom det kriminalpolitiska 
området bedrivs kunskapsbaserat, bland annat genom att identifiera angelägna 
utvecklingsområden för rättsväsendet och för det brottsförebyggande arbetet. 
På myndigheten finns en etablerad process för att ta fram myndighetens be
dömning av vilka utvecklingsområden som anses angelägna. I det systematiska 
arbetet ingår uppslag från den egna forskningen och statistiken, kontinuer
lig och generell omvärldsbevakning samt interna workshoppar och en extern 
workshop med centrala myndigheter om rättsväsendets behov av utveckling 
och kunskap. 

Sammantaget bedömer Brå att de områden som lyftes fram i årsredovisningen 
2017 är fortsatt angelägna, och att nya behov framträder inom dessa områden. 
Det finns även anledning att lyfta fram området barn och brott, samt arbete 
mot våldsbejakande extremism. Till bilden hör också att de områden som lyfts 
fram har gemensamma beröringspunkter samt att även andra områden kan 
vara viktiga för många av rättsväsendets myndigheter även om de inte lyfts 
fram här.

Sexualbrottsligheten och hanteringen av sexualbrotten i rättskedjan
Sexualbrotten och rättsväsendets hantering av dem är mycket uppmärksam
made i samhällsdebatten, och utgör en angelägen fråga för rättsväsendet. De 
senaste årens statistik om självrapporterad utsatthet för sexualbrott indikerar 
påtagliga ökningar som inte motsvaras i statistiken över polisanmälningar. Det 
ökade inflödet av ärenden till rättskedjan med fler handlagda misstankar har 
dock inte resulterat i större volymer lagföringar, domar eller verkställigheter av 
påföljder. 

Rättsväsendet behöver kunskap om diskrepansen mellan den rapporterade ut
sattheten för brott och inflödet av ärenden, både när det gäller volymer och 
fördelningen mellan olika typer av sexualbrott. Det behövs också grund för 
att kunna bedöma utmaningarna och verksamheterna i olika led i rättskedjan, 
vilket kan uppnås genom fördjupade analyser av ärendevolymerna. Från den 
1 juli 2018 arbetar rättsväsendet utifrån flera nya inslag i sexualbrottslagstift
ningen, bland annat beträffande så kallat samtycke, vilket också är angeläget 
för rättsväsendet att följa upp.

Gränsrelaterade utmaningar
Till Sverige kommer personer från andra länder, i olika syften. I detta sam
manhang har rättsväsendet utredande, beslutande och verkställande uppgifter, 
exempelvis ifråga om gränskontroller och avvisningar. Uppmärksammade ut
maningar är oklara identiteter, människohandel i olika syften och kriminella 
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nätverk från andra länder som tillfälligt verkar i landet. Över gränsen förs även 
illegala varor, såsom narkotika och vapen. Det generellt ökande inslaget av 
personer med kort eller ingen förhistoria i landet innebär också att rättsväsen
det ställs inför ökade krav på att arbeta gentemot personer som inte behärskar 
svenska och som har begränsad kännedom om svenska samhällsfunktioner och 
förhållanden.

Dessa uppgifter innebär att det inom rättsväsendet finns behov av kunskap på 
en rad områden, utöver att, med bibehållen rättssäkerhet, kunna kommunicera 
med personer som endast talar andra språk än svenska. Det finns bland annat 
kunskapsbehov i fråga om oklara identiteter, om hanteringen av brott mot asyl
sökande, om exploatering av nyanländ arbetskraft, om utländska ambulerande 
kriminella nätverk samt om utredning och lagföring av brott som begås av 
personer utan fast förankring i landet.  

Systemutnyttjande brottslighet
Delar av brottsligheten utnyttjar välfärdssystemen och använder sig av företag, 
stiftelser, föreningar och liknande i kriminellt syfte. Studier har visat omfat
tande problem med brott som riktar sig mot transfereringssystemen, såsom 
systematiska bidragsbrott och brott mot systemet för assistansersättning. Det 
finns tecken på att missbruk i förhållandevis stor och organiserad skala riktas 
mot nya ersättningssystem. Det finns också indikatorer på att organiserad eko
nomisk kriminalitet utnyttjar företag, stiftelser och föreningar, där användning 
av bulvaner är en av många upplägg för att kringgå kontrollfunktioner.

För rättsväsendet är det viktigt att det etableras kunskap om hur man redan i 
lagstiftningsskedet och den närmare utformningen av systemen kan förebygga 
att välfärdssystem oavsiktligt skapar möjligheter till brott. På engelska benämns 
det crime proofing, vilket på svenska kan kallas att brottssäkra. Kunskap om 
tillvägagångssätten vid olika former av systemutnyttjande brottslighet är viktig 
för rättsväsendet, såväl för möjligheterna att utreda och lagföra brotten som 
för möjligheterna att föreslå brottsförebyggande åtgärder. Till utmaningarna 
hör terrorismfinansiering samt systemutnyttjande brottslighet i miljöer med 
våldsbejakande extremism. Det behövs även ökad kunskap om bulvaner och 
målvakter i styrelser, liksom om hur polis och åklagare kan optimera samver
kan i de många gånger stora och komplicerade ärenden där sådana använts.

It-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga
Digitaliseringen av samhället genomsyrar i allt högre grad människors vardag 
– och därmed även brottsligheten. Det finns numera digitala inslag vid utföran
det av många olika brott, och dessutom utgör internet ofta brottsarenan eller 
själva brottsobjektet. Alltmer kontakter människor emellan sker digitalt, vilket 
gör de digitala miljöerna till både arenor och verktyg för brott och kränkningar 
av olika slag, inklusive sexualbrott. Den våldsbejakande extremismen verkar 
på nätet, och både bedrägerier och narkotikabrott är exempel på digitalise
rade brottsområden. Rättsväsendet behöver därmed både itkompetens och it
verktyg för att utreda och lagföra brott, men även för att döma och verkställa 
påföljder.

Det behövs ökad kunskap om digitala brottsarenor och digitala brottsinslag, 
liksom om möjligheterna att förebygga och upptäcka brott på nätet. Rätts
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väsendet behöver mer kunskap om hur digitala bevis kan säkras och användas, 
hur den itforensiska kapaciteten kan säkerställas, hur väl elektronisk delgiv
ning fungerar och hur användning av bildteknik kan optimeras från kamera
övervakning till utökad videoanvändning i domstol. Kompetensen och kapa
citeten att hantera it i de utredande och lagförande verksamheterna behöver 
utvecklas, och mer kunskap behövs om läget och vägar framåt.

Barnen och brotten
Brottsligheten är ojämnt fördelad i befolkningen, och bland barn (17 år och 
yngre) är det en större andel än bland vuxna som drabbas av respektive begår 
brott, även om många av brotten är förhållandevis lindriga. Barn interagerar i 
stor utsträckning med omgivningen via nätet, som därmed blir arena för både 
deras utsatthet och deras kränkningar av andra. I praktiken är unga, och ofta 
barn, i fokus för mycket av det brottsförebyggande och brottsofferstödjande 
arbetet, liksom för arbetet mot våldsbejakande extremism. Det finns många 
bestämmelser och rutiner i och med barns särskilda ställning som utgör ramar 
för rättsväsendets arbete med unga lagbrytare och målsägare. Flera inslag i den 
förändrade sexualbrottslagstiftningen tar sikte på brott mot barn, och myndig
heter har fått i uppdrag att informera om förändringarna. FN:s barnkonven
tion blir lag i Sverige, vilket understryker betydelsen av arbetet i rättskedjan 
med ärenden och mål med barn. 

Inom rättsväsendet behövs mer kunskap om barns utsatthet via nätet och möj
liga strategier för att vaka över arenorna, i syfte att förebygga, upptäcka och 
utreda misstänkt brottslighet. Det finns också kunskapsbehov ifråga om he
dersrelaterad brottslighet mot barn, om barn i kriminella nätverk i socialt ut
satta områden samt om olika former av expolatering av barn, exempelvis som 
arbetskraft och i sexuella syften. Den förändrade sexualbrottslagstiftningen 
skapar ett behov av uppföljning och analys, som underlag för bedömningar av 
regelverket och för verksamhetsutveckling.

Socialt utsatta områden
I socialt utsatta områden är de brottsrelaterade utmaningarna betydande. En
ligt anmälningsstatistiken är utsattheten för brott inte dramatiskt mycket högre 
än i andra urbana områden. Däremot har den självrapporterade utsattheten för 
brott och otryggheten i dessa områden ökat under senare år. Tryggheten utma
nas av narkotikahandel, ordningsstörningar och inte minst av grova våldsbrott 
och skjutningar. Befolkningen litar i hög grad på polisen, men många misstror 
polisens förmåga att upprätthålla ordning och bidra till att förövare ställs till 
svars, vilket är negativt för benägenheten att medverka i rättsprocesser. Istället 
förekommer alternativ rättsskipning, vilket dock främst drabbar grupper som 
är svaga i sammanhangen, inte minst kvinnor.

Rättsväsendet behöver kunskap om hur brottsförebyggande samarbete kan 
åstadkommas med de många goda krafterna i lokalsamhällena, inklusive be
folkningen och nätverken kring kriminellt aktiva personer. Myndigheterna 
söker också långsiktiga strategier för att disponera insatserna mot olika lo
kala utmaningar över tid. Kunskapen om drivkrafterna bakom skjutningar be
höver fördjupas. Likaså behövs det utvecklat arbete för brottsoffer och med 
brottskade ärenden, där ett första steg är analys och kunskap.  
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Polisens verksamhet
Polisen är rättsväsendets största myndighet, med mest omedelbar kontakt med 
befolkningen, och det har aviserats omfattande satsningar på ökad personal
styrka. Utmaningarna är flera och stora. Satsningarna på den förebyggande 
verksamheten behöver fortgå och inkludera samverkan med andra parter, inte 
minst kommunerna men även ordningsvakter, näringslivet och den ideella sek
torn. Utredningsverksamheten står ofta inför svåra prioteringsfrågor och it
förmågan är en utmaning, liksom kapaciteten i de stödjande forensiska analys
verksamheterna. Den stora ingripandeverksamheten behöver koordineras mot 
behoven och vara möjlig att följa över tid. 

I de brottsförebyggande delarna finns behov av metodstöd och utvärderingar 
av försök och löpande verksamheter. För utredningsverksamheten efterfrå
gas kunskapsunderlag om vad prioriteringar av grov brottslighet får för kon
sekvenser på utredningarna av andra typer av brott. Det behövs statistik och 
andra underlag för att kunna följa och bedöma ingripandeverksamheten, lik
som samordningen av arbetsinsatserna i förhållande till behoven av insatser. 
Andra kunskapsbehov gäller möjligheterna att motverka och utreda skjutning
ar, verka i socialt utsatta områden, utreda grov och komplicerad brottslighet 
med ibland utländska förgreningar, samt att utveckla itanvändningen vid ut
redning av brott, för att bemöta itdimensionen i brottsligheten.

Genusdimensionen i brottsligheten och reaktionerna på brott
Inte minst med tanke på jämställdhetsintegrering (JiM) är det fortsatt angelä
get att arbeta med genusdimensionen i analyser av brottslighet, gärningsper
soner och målsägare, samt av rättsväsendets verksamheter. Statistik om både 
brottsligheten och verksamheterna behöver könsuppdelas för att säkerställa en 
jämställd hantering och ett jämställt bemötande genom hela rättskedjan samt i 
exempelvis den brottsförebyggande verksamheten och arbetet med brottsoffer.

Kunskap som behöver utvecklas i detta perspektiv gäller bland annat hur ut
låtanden och andra skrivna handlingar formuleras, hur utredningsinsatser för
delas, liksom bemötande vid huvudförhandlingar och enhetlighet i dömandet. 
Det behövs även mer kunskap om hur insatser kan anpassas till klienternas 
olika förutsättningar vid verkställighet av påföljder.

Statistik och mäthjälp
Det finns ett stort behov av att kunna följa och bedöma verksamheterna inom 
rättsväsendet, såväl hos myndigheterna själva som i det politiska beslutssyste
met. Statistik och analys är då centrala utgångspunkter. De system som leve
rerar underlag till rättsstatistiken reformeras kontinuerligt och ger successivt 
möjligheter att ta fram ny statistik och nya analyser. I den samlade analysen 
och för det brottsförebyggande arbetet och brottsofferverksamheterna behövs 
också statistik över utsatthet för brott hos befolkningen och i företagen, samt 
om trygghet, erfarenheter av kontakter med rättsväsendet samt förtroende för 
detsamma.

Myndigheterna har lyft fram behoven av bättre och mer enhetliga mått på verk
samhetsresultaten genom rättskedjan – och det har tagits fram en idémodell för 
mål och uppföljning genom rättskedjan med en stor uppsättning resultatmått. 
Myndigheterna har också egna statistikbehov; bland annat efterfrågas analyser 
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av uppgifter från de forensiska verksamheterna, statistik om skadestånd och 
lokal brotts och trygghetsstatistik, samt möjligheter att länka uppgifter om 
klienter i kriminalvård till socialt utsatta områden.

Angelägna utvecklingsområden  
för det brottsförebyggande arbetet
Det brottsförebyggande perspektivet finns med i många av de områden som 
identifierats ovan och där lyfts bland annat behov av kunskap om förebyg
gande metoder. Utöver detta har Brå på olika sätt ringat in särskilda behov 
som gäller för det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom de underlag 
som samlats in för Brås årliga rapport om det brottsförebyggande arbetet i hela 
landet, samt genom det rådslag som hölls i november 2018.

Under 2018 framträder behov av att

• höja prioriteringen av det brottsförebyggande arbetet i samhället i stort

• öka brottsförebyggande aktörers baskunskaper och analysförmåga

• utveckla det situationella perspektivet i det brottsförebyggande arbetet samt 
integrera brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsplanering 

• utveckla näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

• utveckla det sociala arbetet med unga personer på väg in i kriminalitet och 
personer som vill lämna kriminella miljöer

• göra det brottsförebyggande arbetet mer innovativt.

Angelägna utvecklingsområden för  
arbetet mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism har under sitt första år arbetat med att 
kartlägga behov och kunskapsluckor. Dialoger har förts med lokala, regionala 
och nationella aktörer inom kommun, stat och civilsamhället, andra relevanta 
institutioner och religiösa samfund. Under 2018 framträder, som särskilt ange
lägna behov, att

• stärka och tydliggöra kommunernas roll och arbete i det förebyggande arbe
tet mot våldsbejakande extremism  

• tydliggöra landstingens roll i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism, särskilt vad gäller psykiatri

• främja samarbete mellan CVE, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Skol
verket, för att utveckla gemensam vägledning och stöd till det förebyggande 
arbetet på den lokala nivån 

• stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extre
mism kopplat till asylprocessen 

• stärka länsstyrelser som regionala aktörer för samordning och stöd 

• stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot radikalisering för perso
ner i förvar och stärka samhällets beredskap vid frivård och återintegrering 
i samhället
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• stärka och utveckla stöd till skolan för att hantera och förebygga våldsbeja
kande extremism 

• stärka kunskap om och identifiera utvecklingsbehov vad gäller barn i extre
mistmiljöer, bland annat i samverkan med Barnombudsmannen och andra 
relevanta myndigheter.

Brottsutvecklingen
På väsentliga delar av området brott mot person visar indikatorerna från 
främst Nationella trygghetsundersökningen att en större andel av befolkningen 
rapporterat utsatthet under senare år, främst gällande sexualbrott mot kvinnor 
samt hot. Beträffande sexualbrotten framträder en viss ökningskoncentration 
till unga kvinnor, men inte på ett sätt som förklarar utvecklingen. På reger
ingens uppdrag analyserar Brå vad som kan ligga bakom de ökade nivåerna 
i indikatorerna. Även den andel som uppger att de utsatts för misshandel och 
personrån har ökat under senare år, för såväl män som kvinnor, medan nivån 
för trakasserier planade ut under 2017. 

Antalet årliga fall av dödligt våld har ökat, efter att tidigare ha minskat fram 
till 2012. Antalet konstaterade fall 2017 var 113, varav 86 fall mot män och 
27 fall mot kvinnor. Nivån 2017 var avvikande hög i region Stockholm, men 
oförändrad i region Väst och lägre än tidigare i region Syd. Användningen av 
skjutvapen vid dödligt våld har ökat, och 2017 hade sådana vapen använts i 
vart tredje fall. När det gäller misshandel, hot, sexualbrott och personrån har 
det inte skett någon generell ökning av antalet gärningspersoner per brott, utan 
i några delar snarare minskningar sett i ett femtonårsperspektiv. En påtaglig del 
av den rapporterade utsattheten för brott ingår i så kallad upprepad utsatthet 
där samma offer utsätts återkommande, vilket i större grad gäller för vålds
och hotbrott än för egendomsbrott. En analys visar att upprepad utsatthet för 
vålds och hotbrott har ökat för kvinnor, särskilt för ensamstående kvinnor 
med barn.

Sett över längre tid visar indikatorerna på en minskning av utsattheten för 
egendomsbrott, som domineras av stölder, vilket framför allt gäller vissa for
donsrelaterade stöldbrott. De anmälda bostadsinbrotten uppvisade också en 
minskad nivå 2018.6 Däremot har bedrägerierna ökat under en följd av år, 
och många av dem är itrelaterade vilket följer av den tekniska utvecklingen, 
som gör det lättare att begå dessa brott. En analys har verifierat att itinslaget i 
brottsligheten ökat generellt sett i den anmälda brottsligheten. 

Särskilda studier visar på utvecklingen inom specifika ämnesområden:

 I socialt utsatta områden är andelen utsatta större än i övriga urbana områden, 
både vad gäller brott mot enskild person och egendomsbrott. Likaså är otrygg
hetsnivåerna högre, och särskilda källor till otryggheten är ordningsstörningar, 
narkotikahandel och skjutningar. I både socialt utsatta områden och andra 
urbana områden har den självrapporterade utsattheten ökat under senare år, 
både vad gäller brott mot enskild person och egendomsbrott. Våld i nära rela
tioner mellan unga i åldern 16–24 är relativt ovanligt och generellt sett har den 
självrapporterade nivån av utsatthet varit stabil över tid. Dock noteras under 

6 Preliminär statistik över anmälda brott 2018.
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Under Almedalsveckan arrangerade Brå bland annat ett seminarium om dödligt våld. Medverkade gjorde 
Nina Forselius (Brå), Sven Granath (Polismyndigheten och Stockholms universitet), Shilan Caman  
(Karolinska Institutet och Rättsmedicinalverket) och Gunnar Appelgren (Polismyndigheten och  
Regeringskansliet).

senare år vissa ökningar beträffande sådant våld mot yngre ungdomar och mot 
unga män, men vissa minskningar mot äldre ungdomar och mot unga kvinnor. 

När det gäller självrapporterad yrkesrelaterad utsatthet för hot och misshan
del i arbetslivet har den ökat från 2008 till 2016, för både män och kvinnor 
som ligger på en likartad nivå. Bland politiskt förtroendevalda har andelen 
som uppger att de utsatts för brott ökat från 2012 till 2016, till sammanta
get cirka 25 procent, varav merparten gäller hot och trakasserier. Kvinnliga 
förtroende valda uppger något högre utsatthet, och en analys indikerar att det 
främst hänger samman med andra faktorer, som att de är yngre och mer ak
tiva på sociala medier än männen. Förutom hot och våld förekommer även 
trakasserier som en form av otillåten påverkan mot myndighetspersoner, med 
olika nivåer av utsatthet för olika myndigheter och yrkesgrupper. Andelen som 
uppger utsatthet är större än för dryga tio år sedan, vilket delvis anses hänga 
samman med att problematiken nu uppmärksammas betydligt mer.

Verksamhetsvolymerna i rättskedjan
Sedan 2015 har inflödet av ärenden till rättskedjan genom polisanmälningar 
ökat mycket svagt, även om ökningen under 20187 var något större än tidigare. 
Merparten av ökningarna 2018 gällde bedrägeri, skadegörelse och narkoti
kabrott. Anmälningarna om stöld och tillgreppsbrott minskade, medan an
mälningar om brott mot person ökade marginellt. Efter att tidigare ha minskat 
ökade antalet handlagda och personuppklarade brott något 2017, samt för
sta halvåret 2018. Under 2017 minskade andelen personuppklarade brott av 
samtliga utredda brott (lagföringsprocenten) men ökade första halvåret 2018. 
Andelen personuppklarade brott av samtliga handlagda brott (personuppkla

7 Preliminär statistik över anmälda brott 2018
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ringsprocenten) låg på oförändrad nivå under 2017 och första halvåret 2018 
jämfört med första halvåret 2017. I ett lite längre perspektiv har sammansätt
ningen av de anmälda brotten haft betydelse för personuppklaringen. Minsk
ningarna av lättuppklarade anmälda ingripandebrott, såsom narkotikabrott 
och trafikbrott, bidrog exempelvis till nedgågen i personuppklaringsprocenten 
åren 2010–2016. Både det totala antalet och medelantalet häktade ökade nå
got 2017 jämfört med 2016.

Efter flera års minskning ökade antalet domslut marginellt 2017, samtidigt som 
strafföreläggandena och framför allt åtalsunderlåtelserna minskade. Den en
skilt vanligaste reaktionen på brott är böter i domstol eller genom strafföreläg
gande, som efter flera års minskning ökade under 2017. I ett tioårsperspektiv 
har domsluten med påföljderna skyddstillsyn och villkorlig dom minskat, men 
skyddstillsyn ökade 2017. Under de senaste tio åren har antalet fängelsedo
mar minskat till historiskt låga nivåer, även om nedgången 2017 var marginell. 
Analyser visar att det blivit vanligare med stora, tidskrävande brottmål, med 
stora mängder bevismaterial och många inblandade parter i processen. Dessa 
mål är mycket resurskrävande, men utgör fortfarande en väldigt liten andel 
av alla brottmål. En inte uttömmande men upplysande statistisk analys visar 
att det finns förhållandevis stora skillnader i andelen fängelsedomar mellan en 
del tingsrätter, när det konstanshålls för faktorer som brottslighetens allvarlig
het och omfattning, tidigare brottslighet och liknande omständigheter. Därtill 
döms kvinnor i lägre utsträckning än män till fängelse, även för artbrottet grovt 
rattfylleri.

Domar till fängelse och så kallade frivårdspåföljder verkställs i kriminalvår
den. Antalet klienter i den vanliga frivårdspåföljden skyddstillsyn fortsatte 
att minska under 2017. Även antalet fängelsedömda som verkställer straffet 
genom intensivövervakning med elektronisk kontroll fortsatte att minska un
der året. Den ovan beskrivna övergripande utvecklingen med minskande antal 
fängelsedomar har i sin tur följts av ett minskat antal nyintagna i anstalt, även 
om minskningen 2017 var marginell.  Antalet nyintagna och deras strafftider 
bildar sammantaget antalet intagna som verkställer fängelsestraff, och även det 
antalet fortsatte att minska under 2017. En analys visar att det i Sverige, i likhet 
med Danmark och Norge, främst är strafftiderna som styrt nivån för intagna i 
anstalt, men att även nyintaget har haft betydelse under senare år.  Under den 
tid då de intagna avtjänar sina fängelsestraff är det en del som begår brott. 
Analysresultat visar att cirka 3 procent av de intagna lagfördes för brott under 
själva fängelsetiden (undantaget den tid då de var frigivna) och att cirka 21 
procent registrerades för misskötsamhet som indikerar brott. Andelen lagförda 
intagna halverades dock från 2007 till 2015, vilket bland annat kan bero på 
Kriminalvårdens intensifierade säkerhetsarbete. 

När det gäller återfall i brott efter fängelse eller andra påföljder har statistiken 
av uppenbara skäl en påtaglig eftersläpning. Den bild som framträder är dock 
att återfall efter alla påföljder sammantaget förändras mycket lite över tid, men 
att andelen som återfaller efter fängelse minskar successivt om än sakta. En 
analys visar att minskningarna mellan 2003 och 2010 främst förklaras av fak
torer i klientsammansättningen som hänger samman med en lägre återfallsnivå; 
bland annat ökade andelen äldre klienter. Sådana faktorer räcker dock inte till 
för att förklara återfallsminskningen efter 2010. 
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I stödet till brottoffer gör ideella krafter som brottsofferjourer viktiga insatser, 
och polisen arbetar med att upplysa dem som anmäler brott om det stöd som 
finns att få. En analys visar att brottsoffer uppger att de erbjudits stöd eller 
hjälp från en ideell organisation vid 10 procent av brotten mot enskild person 
och 20 procent av bostadsinbrotten. Men alla som anser sig ha behövt stöd har 
inte fått det. Andelen brott där offret anser sig ha haft behov av stöd eller hjälp 
som inte fanns att tillgå, var 17 procent för brott mot enskild person och 12 
procent för inbrott.

Stöd till rättsväsendets myndigheter
Brå lägger stor vikt vid att ge direkt stöd till externa aktörer, främst rättsväsen
dets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser. Med stöd avses 
här överföring av kunskap om brottsligheten och myndigheternas arbetssätt el
ler verksamheter, som kan ligga till grund för beslut om hur deras verksamheter 
ska bedrivas, framför allt med inriktning på utveckling och förbättring. Visst 
stöd utgår från Brås statistikverksamhet, men det utgår främst från forsknings
verksamheten och verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.8 
Regeringens styrning och myndighetens inriktning har också inneburit att Brå 
över tid har ökat inslaget av forskningsprojekt och analyser som belyser andra 
myndigheters verksamheter. Förutsättningarna för att ge direkt stöd till mål
grupperna har därmed förbättrats. De senaste årens förstärkning av stödet till 
brottsförebyggande arbete har dessutom resulterat i ett större inslag av stöd
jande verksamhet gentemot framför allt polis och kommun.

Stödet från Brå ser olika ut beroende på om det utgår från Brås forskningsverk
samhet eller från dess verksamhet för utveckling av brottsförebyggande arbete. 
I forskningsverksamheten är en vanlig utgångspunkt ett kunskapsprojekt som 
Brå avslutat och redovisat, exempelvis något av de många regeringsuppdragen. 
Det är då vanligt att Brå studerat en myndighets verksamhet och lämnat för
slag om hur den kan utvecklas, för att sedan förmedla resultaten genom mö
ten, semi narier och utbildningsliknande insatser för målgruppen. Det är också 
vanligt att myndigheten efter förfrågan sammanställer och överför kunskap till 
målgruppen genom föredrag eller medverkan i expertgrupper eller liknande. I 
sin mest långtgående form kan stödet innebära att Brå initierar och bidrar till 
ett nytt arbetssätt, som simultant följs upp och senare avrapporteras.

Stödet till målgrupperna är en integrerad del av myndighetens forskningsverk
samhet, vilket begränsar möjligheterna till redovisning till några punktvisa mini
minivåer. I forskningsverksamheten noterades dock över 140 stödinsatser, vilket 
kan jämföras med 130 respektive 120 stödinsatser under 2017 och 2016. Den 
sammanlagda tidsåtgången var på över 1 200 arbetstimmar, vilket kan jämföras 
med 1 000 respektive 1 300 arbetstimmar under 2017 och 2016. Den enskilt 
vanligaste målgruppen var polisen och i många av dessa fall var själva polisverk
samheten också ämnet i centrum för stödet. Ett annat vanligt ämne var otillåten 
påverkan mot myndighetspersoner och inom idrotten. Betydande målgrupper 
i det samlade stödet från forskningsverksamheten var, vid sidan om den domi
nerande målgruppen polisen, även åklagarväsendet, domstols väsendet, krimi
nalvården och statliga utredningar, samt direkt eller indirekt Regeringskansliet.

8 I denna redovisning ingår inte den nya verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism.
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I verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete utgör det riktade 
stödet den huvudsakliga kärnverksamheten. Exempelvis noterades omkring 
300 timmar av medverkan i externa projektgrupper, över 400 timmar i med
verkan i enstaka möten och omkring 300 timmar av externa föredrag. Ett stöd
inslag som vuxit påtagligt under senare år är att Brå under en längre tid ger 
särskilt riktat stöd till ett mindre antal aktörer, som i sin tur bidrar med att 
testa nya inslag i sin utveckling av brottsförebyggande arbete. Under året gavs 
sådant stöd i sammanlagt mer än 700 timmar till brottsförebyggande aktörer i 
områden med begränsade resurser och till brottsförebyggande aktörer som be
höver få en nystart eller som kommit långt men behöver utvecklas ytterligare. 
Andra omfattande insatser gällde stöd till länsstyrelserna i deras nya roll på 
området och till en omfattande försöksverksamhet som Brå tagit initiativ till, 
mot skjutningar och mot medverkan i kriminella nätverk med våldsanvänd
ning. Ytterligare en del av stödet utgjordes av den webbaserade basutbildning 
som Brå utvecklat och driver för brottsförebyggande aktörer, med en arbetsin
sats på omkring 1 500 timmar under året.

De omfattande aktiviteterna för utveckling av brottsförebyggande verksamhet re
dovisas numera i en särskild årsrapport till regeringen (den senaste i mars 2018).

En aspekt av Brås insatser, som vanligtvis inte ger avtryck i myndighetens egen 
produktion men som innebär viktiga kunskapsbidrag, är att verksamma vid 
Brå förordnas som experter i statliga utredningar. Inte sällan tar experterna 
fram särskilda underlag till utredningarna, som i vissa fall kan vara omfat
tande och utgöra betydande delar av utredningarnas betänkanden. Under 2018 
bidrog Brå med experter i sex utredningar inom främst Justitiedepartementets 
ansvarsområde. 

Stöd till rättsväsendets arbete i socialt utsatta områden
Under senare år har Brås stöd till myndigheternas arbete varit särskilt fokuserat 
på socialt utsatta områden, vilket bottnar i att det är ett av de angelägna ut
vecklingsområden som myndigheten identifierat, att regeringen styr i den rikt
ningen och att målgrupperna tydligt efterfrågar sådant stöd.

Under året fortsatte produktionen av kunskapsunderlag för stödet. På uppdrag 
av regeringen redovisades en omfattande studie om boende i socialt utsatta 
områden och deras syn på och förtroende för polisen och övriga rättsväsen
det, samt inställningen till att anmäla brott och medverka i brottsprocesser 
(rapport 2018:6). Det analyseras också i vilken omfattning det förekommer 
parallella samhällsstrukturer med inslag av parallella system för rättskipning. 
Likaså på uppdrag av regeringen redovisades den övergripande utvecklingen 
av utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt ut
satta områden jämfört med i andra urbana områden (rapport 2018:9). Brå 
har utvecklat en fasmodell, som är ett analytiskt verktyg för att kunna planera 
och kommunicera långsiktiga polisiära insatser mot problem i socialt utsatta 
områden. Genom föreläsningar och seminarier från Brå har modellen rönt stort 
intresse och används i olika delar av landet. Ett arbete har inletts med att vi
dareutveckla modellen och presentera den i en skrift som ger vägledning i hur 
den kan användas. I forskningsverksamheten gjordes det under året omkring 
25 noteringar om enskilda stödtillfällen gentemot rättsväsendets verksamhet i 
socialt utsatta områden, där det vanligaste ämnet var hur polisen kan arbeta 
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i sådana områden samt vilka kunskapsbaserade åtgärder som kan vidtas i ett 
bredare perspektiv. 

I verksamheten utveckling av brottsförebyggande arbetet har Brå fullföljt ett 
arbete med att prova ut ett särskilt brottsförebyggande arbetssätt i nära samar
bete med myndigheter i sju socialt utsatta områden, som under 2018 övergick i 
en ny fas där Brå fördelade ekonomiskt stöd till ett arbete för att dokumentera 
exempel på det fortsatta arbetet. Även andra delar av det ekonomiska stödet 
har fördelats till verksamheter i socialt utsatta områden. Stöd till arbete i so
cialt utsatta områden gavs även i form av en större panelsession på temat vid 
den nationella konferensen Råd för framtiden, samt att Brå medverkade i en 
expertgrupp vid Delegationen mot segregation. En stor satsning för Brå på stöd 
till brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden är en försökverksamhet 
i Malmö kallad Sluta skjut, med fokus på att minska skjutningar och minska 
våldet bland kriminella genom en kombination av erbjudanden om möjligheter 
att byta livsbana och ökat repressivt tryck. Initiativet till verksamheten togs av 
Brå och Polismyndigheten som också ansvarar för projektorganisationen – och 
medverkar gör även Kriminalvården och Malmö stad.

Under året har det inletts flera nya studier som i framtiden kommer att mynna 
ut i stöd till rättsväsendet och andra aktör i socialt utsatta områden, bland an
nat en utvärdering av polisens användning av kroppsburna kameror i sådana 
områden. Kanaler för stödet kommer att fortsätta vara föreläsningar, semina
rier och medverkan i expertgrupper, samt medverkan i försöksprojekt och visst 
ekonomiskt stöd till utvecklingsarbete som utförs av andra aktörer. Vid sidan 
om sådana mer formella sammanhang kommer Brå även fortsättningsvis även 
att lämna expertråd om arbetet i socialt utsatta områden i många mer infor
mella kontakter med myndigheterna i rättsväsendet.

Resultatbedömning 
Under 2018 har Brå tagit fram kunskap inom samtliga de områden som i årsre
dovisningen 2017 identifierats som angelägna att utveckla inom rättsväsendet. 
Genom en numera etablerad arbetsprocess med interna och externa underlag 
och workshoppar kan myndigheten sammanställa och föra fram förslag till 
angelägna utvecklingsområden, där det finns anledning till ytterligare insatser. 
Det sammantagna utfallet av arbetet presenteras för Justitiedepartementet, och 
Brå fortsätter att få regeringsuppdrag inom utvecklingsområden som myndig
heten har identifierat. Parallellt med det tar myndigheten många egna initiativ 
gentemot de identifierade områdena, vad gäller val av projektinriktning och 
stöd till målgrupperna. Vid myndighetens sakverksamheter fortsatte under 
2018 det tidigare inledda arbetet med systematisk omvärldsanalys, som också 
det bidrog med underlag till identifieringen av angelägna utvecklingsområden.

Brås arbete med att ge stöd till rättsväsendet och andra myndigheter var omfat
tande och efterfrågat, i likhet med tidigare år. Stödet ger målgrupperna under
lag till utveckling av både rättsväsendets verksamheter och till utvecklingen av 
brottsförebyggande arbete såväl lokalt och regionalt som nationellt. Stödet är 
en viktig del av det samlade arbetet och bedömningen är att det är en väl mo
tiverad verksamhet som uppskattas och bidrar till utvecklingen i rättsväsendet 
och på det vidare brottsförebyggande området överlag.
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Statistikverksamheten

Det mest resurskrävande verksamhetsområdet för Brå är statistik. Relevant sta
tistik av god kvalitet är en förutsättning för att brottsligheten och rättsväsen
dets verksamheter ska kunna följas och bedömas. 

Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera sta
tistikprodukter om framför allt samhällets reaktioner på brott. Utmärkande 
för officiell statistik från en statistikansvarig myndighet är att den tas fram 
löpande enligt fastlagda kriterier och processer. Därutöver tar Brå fram en del 
andra statistikslag och produkter som bygger på analys av särskilt insamlade 
data och som inte ingår i den officiella statistiken, såsom Nationella trygghets
undersökningen (NTU) och Skolundersökningen om brott (SUB) samt kunskap 
och statistik om hatbrott. Även forskningsverksamheten tar fram statistik, men 
då handlar det vanligtvis om engångsinsatser och inte om periodiskt återkom
mande statistik.

I ansvaret för den officiella kriminalstatistiken ingår att utveckla statistikens 
innehåll och kvalitet samt göra anpassningar till rättsväsendets och samhäl
lets informationsbehov. Särskilt fokus ligger på utvecklingen av ny statistik, 
i synnerhet sådan som möjliggörs genom det myndighetsgemensamma arbe
tet med att digitalisera rättskedjan. Både utvecklingsarbetet och den löpande 
produktionen kräver en itintensiv förvaltning och utveckling av tillhörande 
statistiksystem.

Utvecklings och kvalitetsarbete i kriminalstatistiken 
Digitaliseringen av rättskedjan  
innebär stora och komplexa utmaningar 
Under 2018 har Brå, utifrån regeringsuppdrag och den gemensamma plan som 
RIFmyndigheterna har redovisat till regeringen (Ju2017/03227/KRIM), fort
satt att tillsammans med flera av rättsväsendets myndigheter genomföra och 
planera delar av den andra etappen av Rättsväsendets informationsförsörjning 
(RIF). Målet med samarbetet är att digitalisera och utveckla informationsutby
tet mellan myndigheterna i rättsväsendet och göra det möjligt att följa ärenden 
som rör brottmål elektroniskt genom rättskedjan, i ett gemensamt och struk
turerat format. Den andra etappen syftar bland annat till att ge underlag för 
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förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet, ett arbete 
där Brå som statistikansvarig myndighet har en betydande roll. I arbetet ingår 
även att åtgärda kvarstående arbete från den första etappen. En myndighetsge
mensam beskrivning av vilket arbete som genomförts och vilka nyttor som har 
realiserats och redovisats ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) 
den 22 februari 2019. Den 1 oktober 2018 redovisade myndigheterna även en 
plan till regeringen (Justitiedepartementet) över de gemensamma utvecklings
insatser där digitalisering kan bidra till en effektivare rättskedja som myndig
heterna avser att genomföra under 2019.9

Samarbetet med andra myndigheter inom rättsväsendet innebär en stor och 
komplicerad uppgift för Brå. Det handlar om att löpande koordinera myndig
hetens arbete och itbaserade informationssystem gentemot de övriga myndig
heternas 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 på egen hand, dels i de många arbetsgrupper och andra 
samarbetsorgan som inrättats inom ramen för samarbetet.

Digitaliseringen av rättskedjan kräver således betydande itinsatser vid Brå. I 
huvudsak handlar det om systemutveckling, vilket oftast är mycket kostsamt. 
Från och med 2015 kom dessa insatser att helt belasta myndighetens raman
slag, efter att tidigare ha bedrivits med hjälp av särskild finansiering från re
geringen. Genom en övergång från externa konsulter till anställd personal, 
har Brå för berett för att på sikt kunna minska kostnaderna. Förändringar i it
branschen har dock gjort det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, 
vilket i viss utsträckning har kompenserats genom köpta konsulttjänster. Detta 
har medfört att det itrelaterade utvecklingsarbetet inte kunnat drivas framåt 
i den takt som önskats. Itenheten gör också i ökande utsträckning systemut
vecklingsinsatser även för andra grenar av verksamheten, till exempel gällande 
surveystatistik.

Det Brå-interna projektet Räls
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 
statistik utan hinder. Ett annat viktigt mål med projektet är att effektivisera och 
på olika sätt förbättra statistiksystemet, i syfte att underlätta för dess framtida 
förvaltning och vidareutveckling. Arbetet är omfattande och bedrivs till stor 
del internt inom Brå. Under året gjordes anpassningar av SOR, som följer Polis
myndighetens och Åklagarmyndighetens omläggningar av ärendehanterings
systemen RAR/DurTvå och Cåbra. Brå har även arbetat med åtgärder med an
ledning av den interimslösning som tagits fram inom RIF för hantering av stora 
ärenden i brottmålsprocessen och som träder i kraft 1 januari 2019, bedrivit 
kravarbete inför utvecklingen av Domstolsverkets nya system för rapportering 
av brottmålsavgöranden, samt genomfört annan nödvändig anpassning som 
följer av utvecklingen av rättsväsendets informationsförsörjning.

9 Gemensamma utvecklingsinsatser för en effektivare rättskedja – plan för 2019.
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Utveckling av ny rättsstatistik 
Brå arbetar kontinuerligt med att utveckla kriminalstatistiken så att den bättre 
kan svara upp mot användarnas behov. För att tillvarata den potential som 
rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär för utvecklingen av kri
minalstatistiken, bedrev Brå under åren 2015–2017 projektet Spurt (System 
och produktutveckling inom rättsstatistiken). Projektet bedrevs vid funktionen 
för utveckling av rättsstatistik (Fur) i samarbete med itenheten, och hade som 
målsättning att utveckla flera nya löpande statistikprodukter som ska kunna 
användas för att bättre följa upp rättsväsendets verksamheter. Som resultat av 
projektet publicerades under året två rapporter, dels över handläggningen av 
brott och brottmisstankar i brottmålsprocessen 2017,10 dels över genomström
ningstider för handläggningen 2016.11 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 
nya statistiken därför att publiceras årligen som ickeofficiell statistik, för att på 
sikt när utvecklingsarbetet är klart införlivas i den officiella kriminalstatistiken. 
Som en del av vidareutvecklingen har Fur under 2018 gjort fördjupade analyser 
av data med syfte att bättre kunna belysa komplexiteten i handläggningen av 
brott i redovisningarna utan att tumma på tillgängligheten. Resultatet av det 
arbetet redovisas i samband med publiceringarna under 2019. Inom ramen för 
projektet ingick även att utveckla statistik över fysiska personer som är målsä
gare vid anmälda brott. Det arbetet fortsatte under året, med målsättningen att 
ett första resultat ska kunna publiceras under 2019. 

Kvalitetsarbetet inom den officiella kriminalstatistiken 
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå också för att utveckla kvalite
ten i den officiella kriminalstatistiken och det underliggande produktionssyste
met. Brå har under året fortsatt det långsiktiga arbetet med att kvalitetssäkra 
och målgruppsanpassa statistiken, i syfte att öka dess användbarhet. Arbetet 
tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar pro
duktionen av officiell statistik samt de förbättringsområden som identifierats 
för Brås verksamhet. 

Under året har kvalitetsarbetet med anledning av ett upptäckt bearbetningsfel 
främst kommit att fokusera på nödvändiga justeringar av produktionsproces
sen avseende flera produkter inom statistikområdet brott, i syfte att säkerställa 
kvaliteten. Ompubliceringar har därefter gjorts av slutlig statistik över hand
lagda brott 2014–2016, samt handlagda brottmisstankar och misstänkta per
soner 2013–2016, i samband med publiceringen av 2017 års slutliga statistik. 
Samtidigt publicerades även en korrigeringsrapport,12 som beskriver skillna
derna mellan ompublicerad och tidigare publicerad statistik. Rapporten visar 
att det överlag rör sig om mindre skillnader, främst vad gäller brott och brotts
misstankar samt misstänkta personer. Totalt sett rör det sig i de flesta fall om 
en höjning med mindre än 1 procent årligen, vilket inte nämnvärt påverkat 
utvecklingen för de mest centrala resultaten och måtten.

10 Utredning och lagföring av brottsmisstankar 2017.
11 Genomströmningstider i rättskedjan 2016.
12 Korrigering av statistik 2013–2016.
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I samverkan med Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har Brå under 
året sett över brottskoderna för bedrägeribrott, som med tiden kommit att bli 
daterade. Stor vikt har lagts vid att skapa för användarna ändamålsmässiga 
koder, samtidigt som hänsyn har tagits till de allmänna principer som gäller 
för revidering av koderna.  De nya koder som implementerades vid årsskiftet 
ska ge de berörda myndigheterna bättre möjligheter att följa upp denna typ 
av brottslighet. Nya koder har även tagits fram för att bättre kunna redovisa 
relationen mellan gärningspersoner och utsatta personer vid några grövre brott 
mot person (misshandel, våldtäkt och grov fridskräkning). Genom revideringen 
har det för dessa brottstyper införts koder för sammantaget fyra relationstyper: 
närstående parrelation, närstående familjerelation, annan bekantskap samt 
obekant. Redovisningen av fler relationstyper i brottskoderna är efterfrågat av 
de brottsutredande myndigheterna, men även av olika internationella organ. 
Den nuvarande utvidgningen innebär en bättre anpassning till det internatio
nella klassificeringssystemet ICCS (International Classification of Crime for 
Statistical Purposes).  Under året har Brå också påbörjat en utvärdering för att 
se över möjligheten att i statistiken över dödligt våld redovisa brott som skett 
inom ramen för en nära parrelation.

I enlighet med kvalitetskrav i förordningen om en officiell statistik och Statistis
ka centralbyråns föreskrifter har Brå under året utvärderat kvaliteten i statisti
ken på både områdes och produktnivå. Resultatet från kvalitetsutvärderingen 
har rapporterats in till Statistiska centralbyrån i början av januari 2019.

Internationellt statistiksamarbete  
för bättre kvalitet och användbarhet 
Brå arbetar aktivt i det internationella samarbetet kring statistik över rättsvä
sendet, med det yttersta syftet att skapa en mer harmoniserad och internatio
nellt jämförbar kriminalstatistik. Brå representerar Sverige i flera arbetsgrup
per, främst inom EU, men även inom FN och andra internationella organ. 

Under året som gått har Brå bistått Statistiska centralbyrån (SCB) i arbetet 
med att utveckla statistikkapaciteten i låg och medelinkomstländer. Arbetet 
innebär att Brå på förfrågan tillhandahåller expertis och genomför korttids
missioner för utveckling av kriminalstatistik i olika länder. Under året genom
fördes två missioner i Albanien, som avslutade ett flerårigt utvecklingsarbete 
tillsammans med den albanska statistikbyrån INSTAT för att utveckla landets 
kriminalstatistik. Resultatet sammanfattandes i en statistikrapport som publi
cerades på INSTAT:s webbplats (www.instat.gov.al). Brå har också medverkat i 
Sidas internationella utbildningsprogram13 om jämställdhetsstatistik, anordnat 
av Statistiska centralbyrån.

Brå levererar årligen statistikuppgifter till den europeiska statistik som samlas 
in av Eurostat och till FNorganet UNODC:s14 undersökning om brott, Cri-
me Trends Survey (CTS). Datainsamlingen görs gemensamt, och sedan hösten 
2017 enligt ett nytt system för klassificering av brott, International Classifica-
tion of Crime for Statistical Purposes (ICCS). Klassifikationssystemet är ett steg 
på vägen för att uppnå en mer harmoniserad internationell statistik. Vidare 
bidrog Brå under året med information och expertis till projektet Improving 

13 International Training Programme (ITP).
14 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
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administrative data collection on intimate partner violence and rape vid det eu
ropeiska jämställdhetsinstitutet EIGE.15 Brå deltog även i ett möte om projektet 
LINCS (Linking Prison Statistics To The Criminal Justice System), som ar
rangerades av European Sourcebook tillsammans med Europarådet i maj, samt 
i ytterligare internationella möten, dels med kontaktpersoner för UN-CTS (the 
United Nations Survey of Crime Trends), dels med TAG-ICCS (the Technical 
Advisory Group on the ICCS), som arrangerades av UNODC i juni.

Som ansvarig för hatbrottsstatistiken har Brå åtaganden gentemot det inter
nationella samarbetsorganet för demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter ODIHR,16 vilket inneburit flera kontakter och insatser under året. 
Brå medverkade också i två arbetsgrupper inom EU:s byrå för grundläggande 
rättigheter, FRA.17 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.

Producerad statistik 
Inom statistikverksamheten producerar och publicerar Brå återkommande sta
tistik, såväl register som surveybaserad sådan. Statistiken är löpande och pro
ducerad i enlighet med tydliga kriterier och processer, vilket säkerställer hög 
kvalitet och jämförbarhet över tid. 

Kriminalstatistiken 

Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalsstatistik, som regleras i lag och 
bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsendet. 
Uppgifterna publiceras i form av i huvudsak åtta olika produkter, med fokus på 
olika skeden i brottmålsprocessen:

• Anmälda brott

• Konstaterade fall av dödligt våld

15 EIGE: European Institute for Gender Equality.
16 ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights (som ingår i OSSE,  

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).
17 FRA: European Union Agency for Fundamental Rights.
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• Handlagda brott

• Misstänkta personer

• Handlagda brottsmisstankar

• Lagförda personer

• Kriminalvård

• Återfall i brott.

Samtliga produkter finns tillgängliga på Brås webbplats i form av fristående 
tabeller och textade sammanfattningar. Anmälningsstatistiken är även sökbar 
i en interaktiv statistikdatabas. Under året publicerades en uppdaterad version 
av publikationen Klassificering av brott.18

I Brås statistikverksamhet ingår också att ta ut grunduppgifter från statistikens 
register till forskning och att sammanställa specialanpassad beställd statistik.  
Beställningarna avser i huvudsak grunddata till den officiella kriminalstatistiken, 
men även Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och statistiken över hat
brott. Här ingår ofta att bistå med omfattande rådgivning till beställarna. Myn
digheten använde under 2018 cirka 4,2 årsarbetskrafter för att handlägga 89 
beställningar av specialstatistik eller mikrodata från kriminalstatistikens register. 
De beställningar som gjordes av externa användare gav intäkter på 549 tkr.

Surveybaserad statistik 
Sedan 2006 genomför Brå årligen den stora frågeundersökningen Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU). Syftet är att undersöka människors utsatt
het för brott, deras upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet 
samt brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Vid analyser av 
brottsutvecklingen i Sverige är NTU en viktig källa, eftersom även brott som 
inte är polisanmälda fångas upp. 

Huvudredovisningen av 2017 års mätningar gjordes i rapport 2018:1. Utöver 
den reguljära undersökningen genomförde Brå 2017 i samarbete med Polis
myndigheten ytterligare en nationell trygghetsundersökning, kallad NTU Lo
kal, vars syfte var att kunna mäta hur situationen ser ut inte bara nationellt, 
utan även regionalt och lokalt. Rapporten gav en övergripande redogörelse av 
allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet samt förtroende för rättsväsen
det och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, utifrån såväl reguljära 
NTU som utifrån NTU Lokal. Till huvudrapporten hör också en teknisk rap
port (rapport 2018:2) samt en redovisning av utvecklingen på regional nivå 
(rapport 2018:3). I slutet av året publicerades en delredovisning19 av resultaten 
från 2018 års mätning.

På uppdrag av regeringen publicerade Brå rapporten Utvecklingen i socialt ut
satta områden i urban miljö 2006–2017 (rapport 2018:9) som utifrån NTU 
beskrev den övergripande utvecklingen av utsatthet för brott, trygghet och för
troende för rättsväsendet i socialt utsatta områden jämfört med andra urbana 
områden. I rapporten gavs en övergripande lägesbild av dessa aspekter för bo
ende i socialt utsatta områden och i andra urbana områden.

18 Klassificering av brott. Anvisningar och regler. Version 7.0.
19 Sammanställning av centrala resultat från NTU 2018.
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Skolundersökningen om brott (SUB) undersöker hur vanligt det är att ungdo
mar i årskurs nio begår olika typer av brott eller deltar i andra riskbeteenden 
samt hur vanligt det är att utsättas för vissa typer av brott. Undersökningen 
har genomförts av Brå vartannat eller vart tredje år sedan 1999.  Under året 
redovisades den undersökning som genomfördes 2017 (rapport 2018:15) samt 
en tillhörande teknisk rapport (rapport 2018:16).

Arbetet med hatbrottsstatistiken 
Av Brås instruktion framgår att myndigheten ska ta fram kunskap om hatbrott, 
och sedan 2006 har Brå haft i uppdrag av regeringen att årligen ta fram statis
tik över hatbrott. I linje med att regeringen presenterade en nationell handlings
plan mot rasism och hatbrott 2017 fick Brå, genom regleringsbrevet för 2018, 
i uppdrag att genomföra en studie som ska fördjupa kunskapen om hatbrotts
lighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers behov eller 
rättsväsendets hantering av hatbrott. Regeringen angav också avsikten att, från 
och med 2019, ge Brå i uppdrag att vartannat år genomföra en sådan fördju
pande studie. För att tillgodose behovet av kunskap om hatbrottens omfattning 
och karaktär och rättsväsendets hantering av hatbrott valde Brå att göra två 
studier, varav den första baserades på data från Nationella trygghetsunder
sökningen (NTU). Genom att slå ihop samtliga år som NTU har genomförts 
(2006–2017) möjliggjordes en mer ingående analys av de personer som uppgett 
att de utsatts för främlingsfientliga, homofobiska eller antireligiösa hatbrott. 
Rapporten beskrev utvecklingen över tid bland män och kvinnor och hur ut
sattheten för hatbrott ser ut i olika grupper av befolkningen (rapport 2018:9).

Den andra studien var en kvalitetsgranskning av hatbrottsmarkeringen i poli
sens anmälningssystem. Studien hade två huvudsakliga syften. Det ena var att 
genomföra en kvalitetsgranskning av de anmälningar som polisen har mar
kerat som hatbrott i sitt anmälningssystem, för att om möjligt se om polisens 
utbildningsinsats 2015 haft effekt på träffsäkerheten i hatbrottsmarkeringen. 
Det andra syftet var att studera omfattningen av och karaktären på statistik ba
serad på polisens hatbrottsmarkering jämfört med Brås hatbrottsstatistik, för 
att urskilja likheter och skillnader vad gäller nivåer, brottstyper, hatbrottsmotiv 
eller var i landet anmälan har registrerats (rapport 2018:13). Dessa två studier 
ska komplettera hatbrottsstatistiken, som regeringen avser att ge Brå i uppdrag 
att publicera vartannat år från och med 2019. 

Under året bidrog Brå med information och expertis i hatbrottsfrågor, i både 
internationella och nationella sammanhang, och hanterade stora mängder frå
gor från medierna och andra externa frågeställare.

Kortanalyser om brottsligheten och verksamhetsresultaten
En särskild funktion inom statistikverksamheten analyserar befintlig statistik 
om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat. Funktionen 
tar fram så kallade kortanalyser, som inte är lika resurskrävande och djup
lodande som forskningsprojekten. Till grund för valen av analysobjekt ligger 
dels myndighetens arbete med att identifiera angelägna utvecklingsområden, 
dels särskilda kontakter med myndigheterna i rättsväsendet och med forskare. 
Sju kortanalyser publicerades under året, varav fyra var inriktade på brotts
ligheten och tre på verksamhetsresultat. Funktionen arbetade också med det 

Rapport 2018:15
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myndighetsgemensamma regeringsuppdraget med prognoser över de framtida 
verksamhetsvolymerna i rättskedjan. 

Kortanalyser om brottsligheten: 

• Yrkesrelaterad utsatthet för brott.

• Kvinnors och mäns utsatthet som politiker.

• Kortanalys om brottsutvecklingen.

• Brott i nära relationer bland unga.

Kortanalyser om verksamhetsresultaten:

• Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur.

• Narkotikaanvändning och misstankar om eget bruk bland ungdomar i 
Stockholm.

• Stöd till brottsoffer.

Andra analyser: 

• Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Centrala prognoser för 
period en 2018–2021. 

Kommunikation om statistiken 
Brå arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra och anpassa statistikproduk
terna så att de ska nå ut till relevanta målgrupper. Statistiken publiceras till
sammans med lättillgängliga förklarande texter på myndighetens webbplats, 
där den också är nedladdningsbar. För att göra det lättare för användarna att 
navigera i statistiken har det under året gjorts förbättringar i sidstrukturen på 
webben. Brå har också ett internt statistikråd och ett särskilt användarråd för 
NTU, för att säkerställa att statistiken är rätt utformad och uppfyller använ
darnas behov. Av samma skäl knyts alltid både interna och externa referens
grupper till större utvecklingsprojekt och insatser avseende kriminalstatistiken. 
Dessa råd och referensgrupper fungerar även som kanaler för att nå ut med 
statistiken till särskilt viktiga användare. Arbetet med att digitalisera rättsked
jan innebär dessutom omfattande kontakter med olika delar av rättsväsendet, 
som bidrar till att öka de centrala målgruppernas kännedom om och insikter i 
statistiken. I samband med publiceringar från NTU och av hatbrottsstatistiken 
informeras de centrala myndigheterna i rättsväsendet särskilt. 
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Brå publicerar mycket registerbaserad officiell statistik om rättsväsendets 
handläggning och hantering av brott, samtidigt som mediernas och allmänhe
tens intres se i första hand riktas mot brottsligheten och dess utveckling, vilket 
främst knyter an till statistik om allmänhetens utsatthet för brott. Därför ger 
myndigheten numera ut något färre pressmeddelanden om statistik över myn
digheternas handläggning och hantering av brott. Dessa delar av statistiken 
kungörs i stället i större utsträckning genom så kallade statistikanslag, som 
innehåller liknande information men utan att lanseras lika intensivt gentemot 
medierna. 

Följande statistikprodukter lanserades genom pressmeddelanden till allmänna 
medier eller genom statistikanslag under året:

• NTU 2017. Rapport 2018:1.

• Sammanställning av centrala resultat från NTU 2018.

• Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006–2017. Rapport 
2018:9.

• Självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2018:10.

• Skolundersökningen om brott 2017. Rapport 2018:15.

• Narkotikaanvändning och misstankar om eget bruk bland ungdomar i 
Stockholm. Kortanalys 2/2018.

• Yrkesrelaterad utsatthet för brott. Kortanalys 3/2018.

• Kvinnors och mäns utsatthet som politiker. Kortanalys 4/2018.

• Stöd till brottsoffer. Kortanalys 7/2018.

• Preliminär statistik över anmälda brott 2017.

• Slutlig statistik 2017 över anmälda brott och konstaterade fall av dödligt 
våld.

• Slutlig statistik 2017 över handlagda brott, misstänka personer och hand
lagda brottsmisstankar.

• Slutlig statistik över lagföringsbeslut 2017, kriminalvård 2017 och återfall 
i brott 2011.
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Vid några av lanseringarna genomfördes antingen särskilda målgruppssemina
rier eller föredragningar i Regeringskansliet, i myndighetens insynsråd och vid 
centrala funktioner i rättsväsendet. En viktig uppgift för Brå är att besvara frå
gor från användare, via epost och telefon. Dagligen besvaras frågor om krimi
nalstatistiken och övriga statistikprodukter från bland annat regering, riksdag, 
rättsväsende, medier, företag, organisationer, studenter och andra.

Resultatbedömning 
I tabell 1 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom statis
tikverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2018, 2017 och 
2016, för respektive enhet och funktion inom statistikverksamheten samt för 
den del av itverksamheten som är inriktad på statistik.

Tabell 1. Kostnader per prestationsområde inom statistikverksamheten. 

Statistikverksamhet (tkr) 2018 2017 2016

Enheten för rättsstatistik 13 802 13 652  13 748

Funktionen för utveckling av rättsstatistik 3 818 4 075 2 875

Enheten för statistiska undersökningar 23 501 37 149 30 155

Funktionen för analys av statistik 2 985 3 603 2 616

Enheten för it 30 223 16 430 11 683

Totalt 74 329 74 909 61 077

Av tabellen framgår att kostnaderna för enheten för rättsstatistik i stort sett 
är oförändrade. Kostnaderna för enheten för statistiska undersökningar har 
minskat kraftigt jämfört med föregående år. Det beror huvudsakligen på att 
myndigheten under 2017 köpte statistiktjänster för två parallella undersök
ningar inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Den regul
jära undersökningen hade samma datainsamlingsmetod och urval som tidigare, 
medan den andra (NTU Lokal) genomfördes med en ny metod. Under 2018 
genomfördes endast en undersökning, enligt den nya metoden, vilket gav lägre 
kostnader. 

Itverksamhetens kostnader för statistikverksamhet har ökat kraftigt under 
2018. Kostnadsökningen beror dels på köpta konsulttjänster och lönekostna
der, dels på arbetet med att utveckla statistikstöd för att på ett säkert sätt han
tera enkätundersökningsmaterialet från NTU.
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Forskningsverksamheten

Forskningsverksamheten utgör en betydande del av myndighetens samlade 
verksamhet. Den kunskap och de nya kunskapskällor som Brå tar fram kom
mer i stor utsträckning ur tillämpad forskning, framtagen med vetenskapliga 
metoder och förhållningssätt och granskad av vetenskapliga experter. Merpar
ten av denna verksamhet bedrivs i projektform och redovisas genom rapporter 
och andra publikationer. De projekt som behandlar känsliga personuppgifter 
prövas och godkänns av en etikprövningsnämnd.20 Den övervägande delen av 
Brås produktion sker på uppdrag av regeringen eller efter förfrågan från andra 
myndigheter, medan en mindre andel initieras av Brå. En viktig uppgift för Brå 
är att bistå andra myndigheter och aktörer genom att leverera, tolka och för
klara forskningsresultat och statistik. En stor del av Brås stöd till rättsväsendet 
bygger på den kunskap som tas fram i forskningsverksamheten och förmedlas 
via bland annat projektgrupper, seminarier och föreläsningar.

Karolina Hurve och Anna 
Jonsson från Brå presenterade 
resultaten från rapporten Att 
motverka otillåten påverkan 
inom idrotten vid ett seminarium 
i samarbete med Riksidrotts-
förbundet.

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 sam
hällsaktörer liksom i lagstiftningsprocessen som en utgångspunkt i arbetet med 
att förebygga och bekämpa brottsligheten.

Under året publicerades Brås egeninitierade rapport om brott mot äldre. Rap
porten gav en bild av omfattningen och karaktären av äldres utsatthet för olika 
typer av brott, men även deras oro för brott och otrygghet. Utifrån resultaten 
diskuterades också olika brottsförebyggande och trygghetsskapande initiativ 
(rapport 2018:7).

I samverkan med Riksidrottsförbundet genomförde Brå en studie om trakasse
rier, hot, våld och korruption inom idrotten, med ett särskilt fokus på otillåten 
påverkan. Rapporten beskrev bland annat i vilka situationer detta sker, vilka 
det är som står bakom händelserna och hur det kan förebyggas och motverkas 
(rapport 2018:5).

På uppdrag av regeringen publicerade Brå en rapport som undersökte männis
kors relation till rättsväsendet i socialt utsatta områden. Rapporten baserades 
på enkätsvar och intervjuer med boende i socialt utsatta områden. De boende 
fick bland annat berätta i vilken mån de känner förtroende för polis och dom
stolar, om de är trygga i sina områden och om de är villiga att ringa polis, peka 
ut gärningsperson för polisen eller vittna i domstol. Rapporten avslutades med 
Brås bedömning av brottsbekämpningen och det brottsförebyggande arbetet i 
dessa områden utifrån resultaten av undersökningen (rapport 2018:6). För att 
ge rapporten ytterligare spridning internationellt lät Brå dessutom översätta 
rapporten i dess helhet till engelska (rapport 2018:12).

Viktiga komplement till forskningsproduktionen var fyra kortanalyser om 
brottsutvecklingen21 och en del andra produkter från statistikverksamheten, 

20 Från och med 2019 Etikprövningsmyndigheten.
21 Yrkesrelaterad utsatthet för brott (3/2018), Kvinnors och mäns utsatthet som politiker (4/2018), 

Kortanalys om brottsutvecklingen (5/2018) samt Brott i nära relationer bland unga (6/2018).

Brott mot äldre

Om utsatthet och otrygghet
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exempelvis de fördjupade statistikunderlagen om allmänhetens utsatthet för 
tio brottstyper22 respektive statistiken över det faktiska antalet fall av dödligt 
våld 2017.23

Polis- och åklagarstudier
Utöver kunskap om brottsligheten tar Brå fram kunskap om verksamheterna i 
rättskedjan, med stort fokus på polisens verksamhet. Här ryms även den utre
dande verksamheten och ibland även åklagarverksamheten, eftersom åklagare, 
vid allvarligare eller mer komplicerade brott, tar över förundersökningsled
ningen från polisen. 

På regeringens uppdrag publicerade Brå en kartläggning av hur förundersök
ningsbegränsning tillämpas. Förundersökningsbegränsning är ett instrument 
för att få en effektiv handläggning av brott, i synnerhet när flera brott av en 
och samma person utreds parallellt. Genom att då kunna avgränsa utredningen 
till de brott som har betydelse för straffmätningen, sparas resurser hos både 
polis och åklagare. I rapporten undersöktes också i vilken mån besluten om 
förundersökningsbegränsning kommer i konflikt med andra centrala mål för 
rättsväsendet (rapport 2018:4).

På uppdrag av regeringen redovisade Brå under året även en sammanställning24 
över publicerad polisforskning i Sverige under perioden 2010–2017. Samman
ställningen är ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forsk
ning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet. 

Vid årets slut presenterade Brå en utvärdering av arbetet med polisens medbor
garlöften, en metod som introducerades i samband med att polisen ombildades 
till en polismyndighet. Bakgrunden till detta var att man såg ett ökat behov att 
ta tillvara på medarbetares, medborgares och andra samhällsaktörers kunskap 
i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Brås utvärdering be
skrev hur arbetet med medborgarlöften har fungerat i fyra utvalda områden 
och identifierade vad som har fungerat bra respektive mindre bra i arbetet (rap
port 2018:14).

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

På uppdrag av regeringen redovisade Brå under året en promemoria25 med en 
analys av hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränk
ning har utvecklats, mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 
juli 2013. Under året publicerade Brå också en rapport, även den på uppdrag 
av regeringen, med en idéskiss över hur mål och resultatmått för rättskedjan 
bör formuleras. Rapporten omfattade också förslag på mått som kan spegla 
ett ändamålsenligt arbete i utredning och lagföringskedjan, samt en modell för 
uppföljning (rapport 2018:8).

22 Sammanställning av centrala resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2018.
23 Konstaterade fall av dödligt våld. Statistik för 2017.
24 Promemoria: Polisforskning i Sverige. En sammanställning över publicerad polisforskning i Sverige 

2010–2017.
25 Promemoria: Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott.

Rapport 2018:14

Polisens arbete med medborgarlöften
Fallstudier från fyra områden i Sverige
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För elfte året i rad gav Brå, på uppdrag av regeringen, kunskapsstöd till det 
gemensamma prognosarbete som bedrivs av sex centrala myndigheter i rätts
väsendet, gällande verksamhetsvolymer genom rättskedjan, från polisanmäl
ningar till verkställigheter i anstalt.26

Därtill publicerades också tre kortanalyser27 om senare och övergripande led i 
rättskedjan.

Kommunikation med målgrupper 
Brås huvudsakliga målgrupper är regeringen, rättsväsendets myndigheter samt 
brottsförebyggande aktörer inom det kriminalpolitiska området. För att nå ut 
till dessa målgrupper har Brå valt att fokusera på kunskapens användbarhet 
och på målgruppernas behov samt på att kunskapen ska förmedlas på ett an
vändarvänligt sätt för att nå fram effektivt. Detta förhållningssätt genomsyrar 
verksamheten.

Inför varje projekt engageras därför kontaktpersoner och sakkunniga från be
rörda myndigheter inom rättsväsendet. Dessa är sedan kontaktkanaler för att 
diskutera möjliga intressenter inom sina respektive myndigheter. Under pro
jektets gång upprättas därtill en kommunikationsplan som specificerar mål
grupper, huvudbudskap och lämpliga kanaler för att sprida resultaten. Det 
kan handla om direktutskick till personer inom målgruppen för den aktuella 
rapporten, kontakter med kommunikationsavdelningar och tidskrifter, nyhets
brev, poddsändningar, filmer samt pressmeddelanden. En stor del av den kun
skap Brå producerade under året presenterades också vid målgruppsseminarier 
som Brå bjudit in till, hos andra myndigheter och på konferenser, samt i flera 
fall även i Brås insynsråd och i Regeringskansliet. Forskningsrönen presente
rades även vid Bråkonferenser, som the Stockholm Criminology Symposium 
och Råd för framtiden, samt vid andra aktörers evenemang, såsom Folk och 
Försvars rikskonferens och Almedalsveckan. Brå deltog även med bokbord på 
ett antal konferenser av intresse för myndighetens målgrupper, såsom Trygg
hetsdag 2018, arrangerad av Sveriges kommuner och landsting (SKL), och den 
nationella kvinnofridskonferens som arrangerades av Nationellt centrum för 
kvinnofrid (NCK).

.

26 Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2018–2021).
27 Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur (1/2018), Narkotikaanvändning och 

misstankar om eget bruk bland ungdomar i Stockholm (2/2018) samt Stöd till brottsoffer (7/2018).
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Brås publikationer finns tillgängliga för nedladdning på myndighetens webb
plats, www.bra.se, som är en huvudkanal för att sprida Brås kunskap. Ut
över rapporter och andra skrifter finns där information i andra format, såsom 
kortfilmer och poddsändningar. Antalet besök på www.bra.se minskade något 
under 2018, cirka fem procent jämfört med 2017 (totalt 1 139 038 besök un
der 2018). En delförklaring till denna minskning kan vara att Brå under 2018 
stängde ner de webbsidor som tidigare gått under namnet Brottsrummet. En 
annan förklaring tros vara det stora antal besök på webbplatsen under 2017 
som genererades av Donald Trumps uttalande om Last night in Sweden. 

Brå driver också en webbplats för Center mot våldsbejakande extremism (CVE) 
och en för konferensen the Stockholm Criminology Symposium. Antalet besök 
på symposiets webbplats har det senaste året minskat med cirka åtta procent 
(totalt 14 156 besök under 2018), vilket troligtvis beror på att intresset för 
konferensen kan variera från år till år. CVE:s webbplats startades den 1 januari 
2018, och därför finns ännu ingen jämförelse med tidigare år. Antalet besök un
der 2018 uppgick till 17 919. Utformningen och innehållet på webbplatserna 
vidareutvecklas successivt, bland annat utifrån användarundersökningar. 

Kjell-Åke Eriksson, f d 
projektledare på Sveriges 
Kommuner och landsting, 
Anna-Karin Jonsson, 
biträdande säkerhetschef 
på Riksdagen och Anna 
Frenzel, utredare på Brå 
medverkade i poddsänd-
ningen om hot och 
trakasserier mot politiker. 
Programledare var Johan-
nes Rosenberg.

I Brås poddserie Snacka om brott publicerades under året nio nya avsnitt. Ett 
avsnitt handlade om hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda och po
litiker. I poddsändningen diskuterades bland annat hur vanligt detta är, vad 
det får för konsekvenser och hur man kan stötta de politiker som drabbas. I 
samband med Brås seminarier under Almedalsveckan spelades också ett antal 
poddsändningar in på teman som brott mot äldre, dödligt våld, otrygghet i so
cialt utsatta områden och våldsbejakande extremism. Utöver dessa nio avsnitt 
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har Brå publicerat ett avsnitt i den nya poddserien CVEpodden, som spelades 
in i november 2018 i samband med konferensen Samling mot våldsbejakande 
extremism. Till och med december 2018 hade Brås alla poddsändningar sam
mantaget laddats ner drygt 649 000 gånger.

Under 2018 gick Brå ut med 17 pressmeddelanden (exklusive statistikansla
gen). Genomslaget i medierna blev som brukligt stort. Uppföljningar visar att 
det handlar om tusentals omnämningar i medierna. 

Brås digitala nyhetsbrev På gång på Brå vänder sig i första hand till rättsväsen
dets myndigheter, med information om de senaste rapporterna och myndighe
tens evenemang och engagemang av olika slag. Nyhetsbrevet utkom 2018 med 
tio nummer och når ut till närmare 4 700 prenumeranter. Även the Stockholm 
Criminology Symposium har ett nyhetsbrev som under 2018 utkom med sex 
nummer och når ut till omkring 3 500 prenumeranter.

Krav från regeringen och önskemål från centrala målgrupper 
Ett flertal av de projekt som Brå redovisar under ett år har sitt ursprung nå
got år tillbaka i tiden. I bilaga 3 återfinns en förteckning över alla projekt 
som myndigheten arbetat med under året, oavsett om de avslutats eller ej.28 Av 
samtliga 22 forskningsprojekt som Brå arbetade med under 2018, bedrevs 11 
på uppdrag av regeringen, 5 efter förfrågan från andra myndigheter och 6 på 
eget initiativ. 

Utöver regeringsuppdragen arbetar Brå 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 myn
digheter. Av de fem studier som under året bedrevs efter förfrågan från andra 
myndigheter och organisationer, framgår att tre initierats av Polismyndigheten, 
en av Riksidrottsförbundet och en av Samordningsfunktionen för åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Brå bedrev under året sex projekt som myndigheten själv tagit initiativ till, utan 
långtgående samarbete med andra parter. Till denna kategori räknas dock även 
de två EUfinansierade projekt som bedrivs i nära samarbete med instanser i 
andra länder. De egeninitierade projekten rör frågor som Brå bedömer som vik
tiga att belysa med forskning av hög kvalitet. Under 2018 handlade dessa ange
lägna brottsområden om skjutningar mellan kriminella, brott mot äldre, det 
dödliga våldets utveckling samt en beskrivning av den så kallade fasmodellen. 
Fasmodellen är ett verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga 
insatser mot problem i socialt utsatta områden.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av forskningsverksam
heten bedrivs på direkt uppdrag av regeringen. Den resterande delen av verk
samheten består av projekt som belyser angelägna utmaningar eller utveck
lingsområden hos centrala målgrupper, som Brå identifierat på egen hand och 
tillsammans med berörda myndigheter.

28 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter med beslutad projektplan, samt med en 
budget och registrerad tidredovisning som inte är försumbar.
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Resultatbedömning 
Eftersom Brås forskningsverksamhet producerar kunskap är det svårt att 
mäta och bedöma prestationerna i relation till kostnaderna på ett informativt 
sätt. Produktionen kan också vara ojämn från år till år, eftersom flera projekt 
sträcker sig över flera år.

I tabell 2 redovisas de samlade kostnaderna och tidsåtgången för sju projekt, 
från det att de startade till dess att de resulterade i färdiga rapporter under 
2018. Flera av dessa projekt påbörjades ett eller två år tidigare. I tabell 3 redo
visas motsvarande uppgifter för tio projekt som avslutades under 2017, och i 
tabell 4 för elva projekt som avslutades 2016. Uppgifterna utgör styckkostna
der för projekten, vilket är ett vanligt sätt att illustrera kostnader och presta
tionsområden.

Tabell 2. Kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forskningsverksamheten. 

Projekt, avslutade 2018 Kostnader (tkr) Timmar*

Motverka otillåten påverkan inom idrottsrörelsen 2 680 4 080

Brott mot äldre 2 899 3 871

Förundersökningsbegränsningar 1 550 1 564

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden 4 834 6 976

Sammanställning av polisforskning i Sverige 1 073 1 558

Fallstudie av polisens medborgarlöften 4 430 6 936

Utvecklade resultatmått och uppföljning 2 665 3 333

* Timmar för utredare.

Tabell 3. Kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forskningsverksamheten.

Projekt, avslutade 2017 Kostnader (tkr) Timmar*

Att minska isolering i häkte 2 668 4 112

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 3 127 4 792

Stora förundersökningar och brottmål 2 602 3 856

Unga i häkte 500 673

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner 4 851 8 220

Indikatorer på organiserad brottslighet 1 558 2 164

Kostnader för brott 828 1 020

Polisiära metoder mot utövare av våld i nära relation 2 025 3 087

Utslussning från anstalt 3 307 5 185

Skadeståndsansvar 2 767 4 399

* Timmar för utredare.
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Tabell 4. Kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forskningsverksamheten.

Projekt, avslutade 2016 Kostnader (tkr) Timmar*

Bedrägeribrottsligheten i Sverige. 5 647 7 700

Målsägandes medverkan i rättsprocessen 2 728 5 255

Kriminell infiltration i företag 724 546

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar 2 362 3 373

Personrån – utveckling och mörkertal 2 387 3 643

Otillåten påverkan mot Migrationsverket 1 974 3 405

IT-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att 
hantera dem

3 777 5 972

Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att 
personuppklara?

2 072 3 500

Förändrade krav på bevisning? 2 109 3 742

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden 627 595

Insats Fenix 1 568 1 884

* Timmar för utredare.

Tabell 5. Genomsnittliga kostnader och timmar för avslutade projekt inom forskningsverksamheten.

År (tkr) 2018 2017* 2016*

Mest kostsamma projektet, tkr 4 834 4 851 5 647

Minst kostsamma projektet, tkr 1 073 500 627

Genomsnittlig kostnad per projekt, tkr 2 845 2 360 2 189

Genomsnittligt timpris per projekt, kr 766 600 711

Genomsnittliga timmar per projekt 3 957 3 577 3 485

Genomsnittlig kostnad regeringsuppdrag 2 530 2 366 2 760

Genomsnittliga  timmar regeringsuppdrag 3 358 3 610 4 305

* Med anledning av förändrade mätmetoder för 2018 får det konsekvenser vid jämförelser mellan åren.

Merparten av kostnaderna avser löner till anställda vid Brå, men det finns ock
så inslag av kostnader för exempelvis datamaterial, etikansökningar och extern 
vetenskaplig granskning. Av tabellen ovan framgår att den genomsnittliga kost
naden för projekt har ökat under perioden. Detta beror främst på att projekten 
inom forskningsverksamheten skiljer sig åt vad gäller omfattning, tidsåtgång 
och komplexitet. Vidare skiljer sig kostnaderna för projekten åt beroende på 
hur omfattande och krävande datainsamlingen och analyserna är.

En kostnadsanalys av regeringsuppdragen visar att den genomsnittliga kostna
den för projekt som avslutades 2018 uppgick till 2 530 tkr, medan motsvaran
de kostnad för 2017 uppgick till 2 366 tkr och för 2016 till 2 760 tkr. Sett över 
en treårsperiod var regeringsuppdragen något mer kostsamma än genomsnittet 
för samtliga projekt. Även det genomsnittliga antalet timmar per projekt för 
regeringsuppdragen sett över en treårsperiod var fler än för samtliga projekt. 
Detta beror på att Brå behöver lägga särskild kraft på att besvara de frågor som 
regeringen ställer. Det har inte gjorts någon jämförelse med andra myndigheter, 
eftersom det är ovanligt att andra myndigheter bedriver tillämpad forskning.

I tabell 6 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom forsknings
verksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2018, 2017 och 2016 
för respektive enhet inom forskningsverksamheten. 
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Tabell 6. Kostnader per prestationsområde inom forskningsverksamheten. 

Forskningsverksamheten (tkr) 2018 2017 2016

Enheten för forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

15 399 16 419 12 679

Enheten för forskning och utveckling 19 681 16 714 14 033

Enheten för utvärdering och polisforskning 14 463 16 485 13 506

Totalt 49 544 49 618 40 218

Tabellen visar att kostnaderna för forskningsverksamheten har minskat mar
ginellt. Enheten för forskning och utveckling har dock ökat sina kostnader med 
2 967 tkr, vilket främst beror på ökade lönekostnader.

Årets samlade produktion av kunskap om olika delar av brottsligheten resul
terade i en mängd rapporter och andra publikationer. Till den höga kunskaps
produktionen bidrog inte minst analysfunktionen (placerad i statistikverksam
heten) som tog fram kortanalyser om olika delar av brottsligheten och dess 
utveckling. 

Därutöver hade Brå under året en omfattande produktion av kunskap om an
dra delar av rättsväsendet, liksom om övergripande ämnen. I flera fall rörde det 
sig om redovisningar av regeringsuppdrag, exempelvis kunskap om relationen 
till rättsväsendet i socialt utsatta områden, förundersökningsbegränsningar och 
resultatmått och uppföljning i rättskedjan. Det gällde även egna initiativ, med
verkan i EUprojekt och bidragen från analysfunktionen.
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Verksamheten för kunskapsstöd

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 det nya centret 
mot våldsbejakande extremism.

Verksamheten för utveckling  
av brottsförebyggande arbete
Brå arbetar med att utveckla och stärka det brottsförebyggande arbetet genom 
att ta fram och ge brottsförebyggande aktörer kunskap och metoder som de 
kan använda i sitt dagliga arbete. Under året har fokus varit att utveckla och 
stötta samverkan och samordning mellan aktörer på olika nivåer, utveckla och 
sprida god praktik till lokala och regionala målgrupper, fördela ekonomiskt 
stöd samt bidra med metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor.

Nationell och regional samordning
Med anledning av myndighetens regeringsuppdrag att skapa en nationell nät
verksstruktur för brottsförebyggande arbete genomförde Brå ett nationellt 
rådslag för de myndigheter som omnämns i det brottsförebyggande program
met Tillsammans mot brott. Syftet var att utifrån resultaten från tidigare års 
kartläggning och annan omvärldsbevakning strategiskt utveckla och effektivi
sera arbetet med det nationella brottsförebyggande programmet. Rådslagets 
resultat kommer att omhändertas av det kärnnätverk som Brå sedan ett år 
tillbaka initierat och samordnat. Ursprungligen ingick Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) samt Polismyndigheten, representerad av Nationella operativa 
avdelningen (NOA) och utvecklingscentrum Nord respektive Syd. Under det 
gångna året har kärnnätverket utökats med representanter från länsstyrelserna. 
Kärnnätverket har träffats tre gånger under året för att diskutera inriktningar 
och teman för det nationella stödet till lokalt brottsförebyggande arbete, och 
särskilt behovet av samordning av insatser kring barn och unga, insatser kring 
situationell prevention samt det nationella stödet till samverkan mellan polis 
och kommun.

I regleringsbrevet för 2017 gavs länsstyrelserna för första gången i uppdrag att 
stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete.  Brå ska 
enligt regeringsuppdrag bistå länsstyrelserna i deras arbete. Under det gångna 
året har Brå fortsatt att bygga upp kontaktforum, mötesstruktur och innehåll 
för det regionala stödet. Bland annat har fyra nätverksträffar genomförts med 
teman grundade i det brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. 
Nätverksträffarna har avhandlat kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, 
situationell prevention, näringslivets roll i brottsförebyggande arbete samt upp
följning av brottsförebyggande arbete. Som komplement till nätverksträffarna 
har Brå också påbörjat ett fördjupat stöd till en grupp länssamordnare för att 
stärka deras förmåga att ge konkret stöd till den lokala nivån. 
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Utbildningsverksamhet
På uppdrag av regeringen genomförde Brå en utbildning om brottsförebyg
gande arbete riktad till främst lokala och regionala brottsförebyggande aktörer. 
Syftet med utbildningen var att höja lägstanivån hos målgrupperna vad gäller 
kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. Denna webbaserade basutbild
ning genomfördes fyra gånger under året med sammanlagt 138 anmälda del
tagare.  I genomsnitt är genomströmningen på kurserna 75 procent. Några 
av länsstyrelsernas nya samordnare i brottsförebyggande arbete genomgick 
kursen, och andra deltagare var kommunala samordnare, områdespoliser med 
flera. Det första årets dominans av kvinnor var inte lika påtagligt 2018. 

Utvecklingsverksamhet
Brå gav under perioden 2016–2018 ett nära processtöd till ett antal typom
råden som bedöms representera olika utmaningar i det lokala brottsförebyg
gande arbetet. Dessa typområden var: ny eller omstart av brottsförebyggande 
arbete, brottsförebyggande arbete i en liten kommun med begränsade resurser 
samt fördjupning av ett kunskapsbaserat arbete i samverkan mellan kommun 
och polis. Insatserna har utvärderats och resultaten presenteras i Brås kom
mande årliga rapport om Brottsförebyggande arbete.

Brå och Polismyndigheten har initierat ett projekt för att pröva en metod med 
särskilt fokus på att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. 
Metoden benämns Group Violence Intervention (GVI) och har utvecklats 
inom National Network for Safe Communities vid John Jay College i New 
York. Det svenska projektet, som benämns Sluta Skjut! Tillsammans för ett 
tryggt Malmö, genomförs som en pilotverksamhet tillsammans med Malmö 
stad, polisområde Malmö, Kriminalvården och utvecklingscentrum Syd vid Po
lismyndighetens nationella operativa avdelning. Under året har de första faser
na i projektet genomförts med analys och planering samt med att kommunicera 
budskapet till den kriminella miljön. Malmö universitet har tilldelats medel för 
utvärdering av detta lokala pilotprojekt.

Sedan 2016 har Brå särskilt arbetat för att möta behovet av utökade kunskaper 
om situationell prevention. Under året har myndigheten fortsatt att ta fram 
information till webbsidorna Förebygga brott, på Brås webbplats samt fortsatt 
stödja nätverken Säkra platser och Säkra platser väst genom riktat utvecklings
stöd och genom att delta i seminarier och utbildningar. 

Under 2018 tilldelades Boverket uppdraget att ta fram en vägledning för 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv och åtgärder i samhälls
byggnadsprocessen. Syftet med uppdraget är att sprida kunskap och visa på 
goda exempel på hur medveten samhällsbyggnad kan påverka säkerheten och 
tryggheten i samhället. I uppdraget ingår också att se över hur tolkningen av 
plan och bygglagen kan utvecklas för att stärka dessa perspektiv. Brå ska, 
tillsammans med länsstyrelserna och Polismyndigheten, bidra i arbetet, som 
inleddes i slutet av 2018.

Polisens nya organisation har följts av omfattande arbete med att utforma och 
styra polisens brottsförebyggande verksamhet. Brå gav Polismyndigheten stöd i 
flera av dessa delar även under 2018 bland annat vad gäller Polismyndighetens 
arbete inom det brottsförebyggande området.
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Omvärldsbevakning och årsrapport
Under året fortsatte arbetet med att driva och utveckla den systematiska om
världsbevakningen, där Brå samlar in kunskap och goda exempel om brott
förebyggande arbete. Uppgifter hämtas in från nationella och internationella 
forskningsprojekt, men även i samband med konferenser och liknande arrang
emang. Exempelvis inhämtades kunskap från det nordiska samarbetsmötet 
med de övriga ländernas motsvarigheter till Brå, som hölls i Norge i år, samt 
från European Crime Prevention Networks (EUCPN), i Wien. Under hösten 
genomfördes också ett studiebesök i London där Brå bland andra besökte Col
lege of Policing och Jill Dando Instititute. Stockholm Criminology Symposium 
är också en källa till information om vad som görs internationellt.

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brotts
förebyggande arbetet i Sverige. I mars publicerades därför den andra årsrap
porten Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge och utvecklingsbehov 
2018. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det 
brotts förebyggande programmet Tillsammans mot brott. Rapporten lanserades 
i samband med konferensen Råd för framtiden och riktar sig till beslutsfattare 
och andra inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller lokal 
nivå. Resultaten har även spridits på andra sätt och intresset har varit stort. 
Omedelbart efter att den presenterades vidtog arbetet med att samla informa
tion till nästa rapport genom enkäter, intervjuer och underlag från olika instan
ser och nivåer.

I samband med konferensen Råd för framtiden presenterades en nyutkommen 
handbok i lokalt brottsförebyggande arbete,29 som också delades ut till konfe
rensdeltagarna. Efterfrågan på handboken har varit stor, och pdfversionen av 
den har laddats ner flitigt från Brås webbplats. 

Spridning av god praktik
Den 19–20 april arrangerade Brå, för artonde gången, den återkommande na
tionella konferensen om brottförebyggande arbete, Råd för framtiden, i sam
arbete med Örebro kommun. Konferensen hade drygt 600 deltagare, varav de 
flesta kom från Polismyndigheten och landets kommuner. Programmet hade ett 
varierat utbud men med ett fokus på hur regeringens nya brottsförebyggande 
program Tillsammans mot brott ska kunna omsättas i praktik. Konferensen 
var mycket uppskattad, och 96 procent av de som svarat på utvärderingsen
käten (69 procents svarsfrekvens) svarade att de var nöjda eller mycket nöjda 
med konferensen som helhet. Av de som medverkade i programmet utgjorde 
kvinnorna cirka 45 procent.

Råd för framtiden är en mycket populär konferens, därför har Brå under året 
satsat på att kontinuerligt webbsända seminarier som liknar dem som ingår 
i Råd för framtiden, och därmed nå alla över hela landet.  Under året sändes 
tre sådana webbinarier, som handlade om trygga stationsmiljöer, trygga och 
säkra skolor respektive trafikbrott. I direktsändning följdes webbinarierna av 
40–70 personer, och de har också gått att se i efterhand som filmer.  Filmen 
om trygga stationsmiljöer har under 2018 laddats ner 440 gånger, filmen om 
trygga och säkra skolor 673 gånger och filmen om trafikbrott 289 gånger. Un

29 Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete.

Det brottsförebyggande  

arbetet i Sverige

Nuläge och utvecklingsbehov 2018

Orsaksanalys
I lokalt brottsförebyggande arbete
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Justitie- och migrations-
minister Morgan Johans-
son talade vid konferen-
sen Råd för framtiden i 
Örebro.

der året arrangerade Brå också egna mindre konferenser och seminarier. Bland 
dem en trygghetsdag tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, fyra 
nätverksträffar för länsstyrelsernas samordnare för brottsförebyggande arbete, 
samt flera seminarier under Almedalveckan.

Brå medverkade under året som föreläsare i många olika sammanhang, till ex
empel vid de regionala träffar som länsstyrelserna anordnar. Brå deltog också 
vid konferenserna Tryggare kan ingen vara (i Luleå), Trygg och säker (i Mal
mö), andra aktörers seminarier i Almedalen och SKL:s nätverksträffar med 
lokala brottsförebyggande aktörer. 

Brå har också tagit fram ett koncept för att förmedla kortfattad information 
i form av faktablad om hur enskilda brottstyper kan förebyggas. Under året 
har sex sådana faktablad tagits fram, om kortbedrägerier, stöld i bostad, våld 
i nära relationer bland unga, butiksstölder, cykelstölder samt misshandel på 
allmän plats.

På Brås webbplats är avdelningen Förebygga brott en viktig kanal för att föra 
ut kunskap och information om lokalt brottsförebyggande arbete. Där finns 
information om metoder och brottstyper, utöver information och nyheter om 
Brås arbete och lokala exempel. Sidorna har under året arbetats om och gjorts 
mer tillgängliga. Under 2018 tillkom 15 filmer, och 16 nya artiklar. Flera av 
Brås poddsändningar under året har också berört brottsförebyggande frågor.

Vid årets slut var det möjligt att ladda ner nära 200 slutrapporter från projekt 
som genom åren beviljats ekonomiskt stöd. Brås webbaserade grupp för lokala 
brottsförebyggande aktörer, som under året kunnat utbyta erfarenheter och 
idéer, har under året vuxit (från cirka 190) till fler än 200 medlemmar. Gruppen 
har delat erfarenheter och information med varandra om aktuella ämnen inom 
det brottsförebyggande området.

I enlighet med traditionen organiserade Brå den svenska uttagningen till den 
brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). 
Årets tema var Community-oriented policing och fokus låg på förebyggande 
polisarbete i samverkan med lokala aktörer. Sveriges bidrag i tävlingen blev 
projektet Trygga, säkra evenemang som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen 
i Stockholms län, polisen, RFSU samt Svensk Live. 

Ett område som ligger nära lokalt brottsförebyggande arbete är lokalt så kallat 
ANDTarbete (arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak), som stöds 
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Projektet Trygga, säkra evenemang, där Polismyndigheten, Svensk Live, RFSU och Länsstyrelserna 
har samarbetat, tilldelades första pris i den svenska deltävlingen till European Crime Prevention Award 
2018.

av Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att gränslinjerna mellan områdena 
ofta är föremål för diskussion i arbetet, och att det finns möjligheter till sam
ordningsfördelar lokalt. Brå sitter med i gruppen för nationell myndighetssam
verkan och under årets upplaga av konferensen Råd för framtiden hölls bland 
annat ett seminarium med titeln Tobakstillsyn – ett viktigt verktyg i kampen 
mot organiserad brottslighet.

Fördelning av ekonomiskt stöd 
Brå disponerar anslaget Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, för att ge 
stöd till sådant arbete. En del av medlen avsätts för att ge ekonomiskt stöd för 
kunskapsutveckling, dels utifrån inkomna ansökningar, dels som riktat utveck
lingsstöd till angelägna utvecklingsprojekt. 

Det ekonomiska stöd som ges till ansökningar avser stöd till uppföljning eller 
utvärdering av lokala brottsförebyggande verksamheter. Insatserna ska utgå 
från en lokal problembild, och förutom ekonomiskt stöd ger Brå också metod
stöd under projektperioden. Under året inkom fem slutrapporter från sådana 
utvärderingar, bland annat Brottspreventiva och trygghetsfrämjande aspekter 
av byggd miljö – en studie av tio förortscenrum i Stockholm, respektive slutrap
porten om Kroppsburna kameror för att förebygga hot, våld och annan krän
kande behandling samt öka tryggheten bland personal i kollektivtrafiken – en 
studie av tågvärdars upplevelser.

Tabell 7. Fördelning av medel 2018

2018 2017 2016

 Antal Belopp (t kr) Antal Belopp (t kr) Antal Belopp (t kr)

Beviljade projekt 12 2 799 5 1 190 15 3 068

Återbetalade 
projektmedel

2 235 7 750 3 219

Inkomna 
slutrapporter

6  6  9  
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Av de disponibla medlen fördelades 2 799 tkr till tolv utvärderingar och upp
följningar av lokala verksamheter efter ansökan. Trygghet i lokaltrafiken, mo
bila ordningsvakters påverkan på ordningsstörningar, områdesbaserade in
satser i socialt utsatta områden och olika typer av tekniska lösningar för att 
förebygga brott är några exempel på vad som beviljats Brås ekonomiska stöd.

Under året återbetalades 235 tkr från två projekt som tidigare beviljats medel. 
Skälet till att vissa medel återbetalas är att projektet, som helhet eller i vissa 
delar, inte kunnat genomföras. Under 2017 återbetalades sammanlagt 750 tkr 
från sju projekt, och 2016 återbetalades sammanlagt 219 tkr från tre projekt.

Utöver det traditionella ekonomiska stödet har Brå även fördelat 1 712 tkr i 
riktat utvecklingsstöd för att stödja tre angelägna utvecklingsprojekt. Under 
året återbetalades sammanlagt 83 tkr avseende medel som lämnats som riktat 
stöd. Åren 2017 och 2016 gjordes inga sådana återbetalningar. Externa aktörer 
kan erhålla medel för att genomföra aktiviteter som Brå bedömer stimulerar 
och bidrar till kunskapsutvecklingen inom myndighetens prioriterade fokus
områden. Stödet gavs fortsatt till bland annat nätverk för situationell preven
tion (Säkra platser) och fortsatt metodstöd till socialt utsatta områden med 
Effektiv Samordning för trygghet (EST).

Fyra riktade utvecklingsstöd har avrapporterats under året. Flera av stöden är 
delar i Brås utvecklingsarbete med socialt utsatta områden, situationell preven
tion och typområden. Erfarenheterna ur stöden omsätts direkt i verksamheten. 
Ett exempel är utvärderingen av samverkan kring musikevenemang som be
viljades riktat utvecklingsstöd 2017.  Projektet har använts som ett exempel 
på god praktik, både inom Sverige (vid konferensen Råd för framtiden och i 
Almedalen) och internationellt (via ECPA).
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Center mot våldsbejakande extremism
Regeringen inrättade den 1 januari 2018 ett center mot våldsbejakande ex
tremism vid Brå. Verksamheten fick namnet Center mot våldsbejakande ex
tremism, förkortat CVE. Genom CVE verkar Brå för att utveckla och stärka 
arbetet mot våldsbejakande extremism genom att ta fram och sprida kunskap 
och metoder som olika aktörer kan använda i sitt dagliga arbete. Centret vid 
Brå 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. Andra centrala uppgifter är att 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 sådan extremism, baserat på forskning och be
prövad erfarenhet, samt verka för en kunskapsbaserad praktik. Under året har 
fokus varit att bygga upp verksamheten och stötta aktörer på olika nivåer.  

En period av förberedelser
Under 2018 har ett omfattande arbete pågått för att bygga upp myndighetens 
verksamhet mot våldsbejakande extremism. Det formella regeringsuppdraget 
att förbereda inrättandet avslutades den 31 mars samma år. Arbetet att bygga 
upp och utveckla verksamheten fortgick hela året och förväntas pågå även 
2019. Förutom att rekrytera personal och planera arbetet på lite längre sikt, 
har CVE inhämtat kunskap om verksamheterna Nationella samordnaren mot 
våldsbejakande extremism, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat 
våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län, samt det danska cent
ret mot våldsbejakande extremism. Därtill har verksamheten under året foku
serat på att kartlägga behov och möjligheter inom området våldsbejakande 
extremism, initialt genom att kartlägga existerande arbetsformer och behov 
hos kommuner, myndigheter och aktörer inom civilsamhället. 

Stödtelefon för yrkesverksamma 
Den 3 april startade den så kallade stödtelefonen, en stödfunktion dit yrkes
verksamma över hela landet kan vända sig med frågor om förebyggande av 
våldsbejakande extremism. Stödtelefonen har sedan starten haft i snitt två sam
tal i veckan. Många av samtalen kommer från personal inom socialtjänst och 
skola eller från kommunala samordnare. Samtalen tas emot av CVE:s personal, 
som fungerar som rådgivare och bidrar med sin samlade expertkompetens. 

Stöd ute i kommunerna
Under året genomfördes 30 besök inklusive dialog med ytterligare ett större an
tal kommuner som på olika sätt har erfarenhet av våldsbejakande extremism. 
Målet är att hjälpa kommunerna att stärka sitt arbete mot sådan extremism, 
utifrån sina specifika förutsättningar. Stödet till kommunerna har under året 
främst inneburit att bistå dem i arbetet med att ta fram en lägesbild, utveckla 
samverkan mellan aktörer på området och att höja kunskapsläget. Under året 
har myndigheten deltagit i ett flertal samverkansmöten mellan länsstyrelser och 
kommuner. 
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Samverkan och samordning för ökad effektivitet
Under året inleddes ett samarbete mellan statliga myndigheter och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) kring utvecklingen av det förebyggande arbe
tet. Den 4 september 2018 genomfördes det första mötet i ett inrättat myndig
hetsnätverk, bestående av 14 myndigheter, såsom bland andra Säkerhetspo
lisen, Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, Barnombudsmannen och 
Statens stöd till trossamfund, samt SKL.  

I samarbete med Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (Mucf) 
har ett arbete inletts för att identifiera och inleda dialog med relevanta aktörer 
inom civilsamhället. En mötesserie, med både breda och mer specialiserade 
nätverk av civilsamhällesaktörer, har genomförts för att utgöra en grund för 
bedömningen av vilka typer av samverkansplattformer som behövs på längre 
sikt. Därtill har dialoger med trossamfund startat, framförallt i samarbete med 
Myndigheten för stöd till trossamfund (SST).  

Regionalt stöd och samordning 
I syfte att främja utvecklingen av förebyggande arbete på den regionala nivån 
har samtal förts med länsstyrelserna för att undersöka möjliga strukturer för 
förebyggande av våldsbejakande extremism på regional nivå. I arbetet har CVE 
deltagit i fem möten anordnade av länsstyrelsernas brottsförebyggande nätverk 
och samverkat med Länsstyrelsen Dalarna, inom ramen för deras uppdrag att 
utveckla arbetsformer för att motverka sociala risker, med fokus på rasism och 
extremism på nationell nivå. 

Samla och sprida kunskap

Brås generaldirektör Erik Wen-
nerström talade vid seminariet 
Samling mot våldsbejakande 
extremism.

Den 27 november 2018 arrangerades seminariet Samling mot våldsbejakande 
extremism, med omkring 250 deltagare. Seminariet erbjöd ett varierat utbud 
programpunkter, men med fokus på framgångsrikt lokalt arbete, nätverksbyg
gande och fortsatt utveckling. De flesta deltagarna var representanter för kom
muner och polisen. Av deltagarna var 46 procent kvinnor och 54 procent män. 
Av de som medverkade i programmet var 65 procent män och 35 procent kvin
nor.

I syfte att nå målgruppen kommuner och myndigheter på lokal nivå, inled
des under året ett långsiktigt arbete att genom en nationell och internationell 
forskningssammanställning ta fram kunskapsmaterial, inklusive en handbok, 
som ska stödja dem som arbetar med att förebygga våldsbejakande extremism 
på lokal nivå. 

Under året har en ny webbplats och grafisk profil tagits fram för den nya verk
samheten inom centret, liksom mallar och trycksaker. I slutet av året publicera
des också det första avsnittet av CVEpodden.

Resultatbedömning
Brå har under året haft ett fortsatt intensivt fokus på kunskaps och utveck
lingsstöd till brottsförebyggande aktörer. De delar av uppdraget som startade 
som projekt har successivt övergått till ordinarie verksamhet. Stödet i typkom
muner och i socialt utsatta områden har realiserades under året och genererar 
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kunskap om hur aktörer med olika förutsättningar kan bedriva ett kunskaps
baserat arbete och vilket behov av stöd de kan behöva framgent från olika 
aktörer, till exempel av Brå och länsstyrelserna.

Det går att se en ökad efterfrågan på det stöd Brå kan ge och som Brå för
medlar. Deltagare i utvecklingsprojekt, utbildningar och nätverk efterfrågar 
fortsatt och fördjupat stöd. Ett exempel på att efterfrågan på kunskap är stor 
är att konferensen Råd för framtiden blir fullbokad på mindre än två timmar 
efter att informationen läggs ut. Brå har även bjudits in till olika träffar, såsom 
konferenser och seminarier som länsstyrelserna anordnat med lokala aktörer. 
Under året bedöms Brå i dessa sammanhang ha mött och informerat drygt 
6 000 personer om Brås arbete, det nationella brottsförebyggande programmet 
och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete. En mer detaljerad beskrivning 
av vilka effekter Brås stöd ger och vilka ytterligare behov som finns för att ut
veckla ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete, kommer att redovisas i 
den årliga rapporten om brottsförebyggande arbete i slutet av mars 2019.

Verksamheten vid CVE har under året karaktäriserats av ett intensivt upp
startsarbete, samtidigt bedöms utvecklingen av det behovsanpassade stödet till 
lokala aktörer ha kommit längre än förväntat. Vad gäller samordning och kun
skapsproduktion har en viktig grund för arbetet etablerats under 2018.

I tabell 8 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom verksam
heten för kunskapsstöd. Tabellen redovisar kostnader under 2018, 2017 och 
2016 och visar att kostnaden har ökat successivt.

Tabell 8. Kostnader per prestationsområde inom verksamheten för kunskapsstöd

Verksamheten för kunskapsstöd 2018 2017 2016

Utveckling av brottsförebyggande arbete 17 467 17 956 15 005

Center mot våldsbejakande extremism 22 718

Totalt 40 185 17 956 15 005

Som framgår av tabell 8 förklaras den stora ökningen mellan 2017 och 2018 
av att CVE inrättades vid myndigheten. Av centrets kostnader 2018 avsåg om
kring 8 000 tkr personalkostnader, cirka 850 tkr driftskostnader och 14 000 tkr 
overheadkostnader. Därutöver har Brå inom ramen för CVE:s verksamhet bi
dragit med 1 miljon kronor till ett samverksamprojekt med Försvarshögskolan. 
Projektet rör hot mot det demokratiska samhället från högerextremism och vit 
maktrörelser samt omgivande miljöer i Sverige på lokal nivå. Den något min
dre ökningen mellan 2016 och 2017 förklaras av att Brå under 2016 avsatte 
mer medel till fördelning av ekonomiskt stöd. Kostnaderna för verksamheten 
som avser stöd till utveckling av det brottsförebyggande arbetet har efter 2016 
haft en relativt jämn kostnadsförbrukning och av kostnaderna 2018 avsåg 
cirka 7 000 tkr personalkostnader och cirka 3 000 tkr övriga kostnader samt 
cirka 7 000 tkr overheadkostnader. 
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Internationell verksamhet

Internationell samverkan är en naturlig och integrerad del i Brås verksamhet. 
Både i de enskilda projekten och då verksamheter vidareutvecklas, inhämtas 
resultat och erfarenheter från andra länder, såväl i statistikverksamheten och 
forskningsverksamheten som i verksamheten för kunskapsstöd. Ett självklart 
inslag i Brås alla forskningsprojekt är exempelvis genomgångar av den interna
tionella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen till 
nytta, både i Brås egen verksamhet och slutligen för myndighetens målgrupper 
genom de färdiga produkterna. Under året har Brå byggt upp ett mer systema
tiskt arbete för omvärldsbevakning, bland annat för att stärka myndighetens 
förmåga att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet.

Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att myndigheten medverkar 
och framträder i ett stort antal internationella sammanhang, som konferenser 
och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden, samt tar emot besök från an
dra länder. Detta skedde vid ett flertal tillfällen under 2018. 

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 med
verkar bland annat i olika EUsammanhang, och bidrog under året med upp
gifter till flera statistikinsamlingar inom EU. Dessutom besvarade Brå ett fler
tal andra internationella förfrågningar om den svenska kriminalstatistiken. I 
denna del har Brå ett löpande uppdrag från regeringen att för Sverige samordna 
och besvara en årlig och omfattande enkät från FN. Brå gör också insatser som 
experter i hatbrottsfrågor i internationella sammanhang, och fungerar som na
tionell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot ODIHR.30 Som nämnts 
tidigare deltog Brå 2018 också med expertis i ett utvecklingsprojekt i Albanien, 
för att bygga upp statistik om brott och rättsväsendets verksamhet, samt deltog 
i arbetet med ett nytt system för klassificering av brott, International Classifi-
cation of Crime for Statistical Purposes (ICCS), under ledning av FNorganet 
UNODC.31

Brå medverkar i, eller har huvudansvar för, forskningsprojekt där medel bevil
jats från EU. Under året arbetade Brå med två sådana projekt (se även bilaga 
3) som berörde

• den organiserade brottslighetens infiltration av näringslivet (MORE)

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

Medarbetare vid Brå medverkar också som författare till internationella pu
blikationer. Ett exempel från 2018 var rapporten Mapping the risk of serious 
and organized crime infiltration in Europe.32 Brå har också låtit översätta en av 
årets rapporter33 i sin helhet till engelska, och spridit den internationellt.

30 ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights.
31 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
32 Ett samarbete mellan Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano), forskningscentret Transcrime 

(Milano), Stiftung Wissenschaft und Politik (Berlin) samt Brå.
33 Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden (rapport 2018:12).

Report 2018:12

Perceptions of the justice system  in socially disadvantaged areas
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Därtill ges en del av Brås forsknings och statistikrapporter ut i förkortad form 
på engelska, för att ytterligare möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte med 
intressenter i andra länder. Under året publicerades tolv sådana kortversioner 
på engelska (se bilaga 2).

För trettonde året i rad arrangerade Brå på regeringens uppdrag den interna
tionella tredagarskonferensen the Stockholm Criminology Symposium, liksom 
tillhörande prisceremoni och festmiddag i Stockholms stadshus för the Stock-
holm Prize in Criminology. Konferensen lockade cirka 500 deltagare. Ungefär 
hälften av deltagarna och de flesta av de 216 föredragshållarna kom från andra 
länder än Sverige. Under konferensen genomfördes 63 seminarier med i fler
talet fall tre föreläsningar, och därutöver några plenarföreläsningar, en panel
diskussion i plenum och en så kallad poster session. Könsfördelningen bland 
talarna var jämn, med något fler kvinnor (51 procent). 

Bilden till höger: Vinnaren av Stockholmpriset i kriminologi 2018, Herman Goldstein, tillsammans med 
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Evenemanget är sedan starten en av de största årliga kriminologisammankoms
terna i världen, där de senaste kriminologiska forskningsrönen presenteras och 
diskuteras. Vid arrangemanget i Stockholms stadshus belönades den amerikan
ske professorn Herman Goldstein för sin forskning om hur polisen kan uppnå 
konkreta resultat genom så kallat problemorienterat polisarbete. Detta äm
nesområde utgjorde också konferensens huvudtema. Det andra och komplet
terande temat var i likhet med tidigare år samtida kriminologi. Programboken 
på engelska34 användes inte enbart som guide vid konferensen, utan även för 
att marknadsföra konferensen internationellt. I den utvärdering som skickades 
ut efter symposiet uppgav 89 procent av de svarande att de tyckte att symposiet 
var bra eller mycket bra.

Brå ingår i ett delvis EUfinansierat forskningsnätverk om organiserad brotts
lighet, tillsammans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Stor
britannien) och Wetenschappelijk Onderzoek – en Documetatiecentrum (Ne
derländerna).  För tionde året i rad arrangerade nätverket en konferens om 
organiserad brottslighet, detta år i Nederländerna på temat kriminella mark
nader.

I enlighet med traditionen organiserade Brå den svenska uttagningen till den 
brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). 
Årets tema var Community-oriented policing, med fokus på förebyggande po
lisarbete i samverkan med lokala aktörer. Sveriges bidrag i tävlingen var pro
jektet Trygga, säkra evenemang, som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i 
Stockholms län, polisen, RFSU samt Svensk Live. 

34 The Stockholm Criminology Symposium. Program & Abstracts.
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Personal och kompetens 

Brås verksamhet är kunskapsintensiv och verkar i en miljö som ständigt föränd
ras. För att nå verksamhetsmålen är Brå därför beroende av medarbetarnas kom
petens och förmåga att utvecklas. Ett av Brås strategiska mål är att vara en att
raktiv arbetsgivare. Myndigheten arbetar därför kontinuerligt för att skapa goda 
förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Kompetensförsörjning och rekrytering
Den strategiska kompetensförsörjningen är av största vikt för verksamheten. 
Den normala anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders 
provanställning. Tidsbegränsade anställningar tillämpas för vikariat och tillfäl
liga behov av till exempel transkriberare och kodare. På grund av Brås ålders
struktur bland de anställda är antalet föräldralediga relativt högt. Brå har oftast 
inga svårigheter att rekrytera nyutbildad personal och personer med kortare 
erfarenhet. Däremot har det varit vissa svårigheter att rekrytera itpersonal, 
vilket många andra arbetsgivare också upplever. Dessvärre har Brå också haft 
en hög personalomsättning inom den personalkategorin.

För att säkerställa kompetensen inom it påbörjades 2018 en översyn av arbetet 
på itenheten för att utveckla arbetssätt och processer. Satsningar gjordes också 
under hösten för att aktivt arbeta med att försöka attrahera och rekrytera per
sonal. Särskilda åtgärder genomfördes som bland annat innebar riktade mai
lutskick och annonsering samt översyn av annonsutformningen. Brå genomför 
slutintervjuer med samtliga medarbetare som avslutar sin anställning för att 
dra lärdomar.

I början av året bemannades det nya Center mot våldsbejakande extremism, 
med tio medarbetare för uppstart av verksamheten. Annonserna lockade många 
kvalificerade kandidater och centret kunde bemannas redan första kvartalet. 
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Därmed kunde centret snabbt starta upp sin verksamhet. Ytterligare rekryte
ringar till centret skedde under året.

Brå har haft ett regeringsuppdrag att ställa praktikplatser till förfogande för 
nyanlända och personer med funktionsnedsättning. Platser har ställts till Ar
betsförmedlingens förfogande, men under 2018 kunde inga platser tillsättas.

Kompetensutveckling
För att säkerställa kompetensförsörjningen är kompetenutveckling högt prio
riterad, i budgeten säkerställs att medel finns tillgängligt. Kompetenutveckling 
sker utifrån individuella utvecklingsplaner som omfattar såväl individuella ut
bildningsinsatser som generellt anordnad utbildning. Därutöver sker kompe
tensutveckling genom erfarenhetsutbyte inom verksamheten och med övriga 
rättsväsendet. Under hösten anordnades en omfattande kurs för utredare och 
statistiker, för att fördjupa kunskaperna i straffrätt.

Jämställdhet och mångfald
Brå är en så kallad JiMmyndighet, och strävar efter att främja likabehandling 
och motverka diskriminering. I samband med rekryteringar läggs vikt vid att 
platsannonserna ska vara könsneutralt formulerade. Dessutom övervägs vid 
varje rekrytring om det kön som är underrepresenterat särskilt ska uppmanas 
att söka, vilket medfört att itenheten har en jämn könsfördelning. Utifrån Brås 
likabehandlingspolicy uttrycker platsannonserna myndighetens vilja och ambi
tion att tillvarata de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför.

I december 2018 var 67 procent av de anställda kvinnor och 33 procent män. 
I ledningsgruppen var 43 procent kvinnor och 57 procent män (se tabell 9).

Tabell 9. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön, den 31 december 2018, 2017 och 2016.

 Antal anställda 2018-12-31 Antal anställda 2017-12-31 Antal anställda 2016-12-31

Ålder Kvinnor Män Summa % Kvinnor Män Summa % Kvinnor Män Summa %

–34 år 36 7 42 28 31 6 37 25 23 7 30 25

35–44 år 31 16 48 32 37 18 55 38 25 15 40 34

45–54 år 28 21 49 32 26 16 42 29 24 16 40 34

55– år 6 6 12 8 7 4 11 8 6 2 8 7

Summa 101 50 151 100 101 44 145 100 78 40 118 100

Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
Under 2018 gjordes en genomgång av det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
tillhörande processer och dokument. Dessutom anordnades en tvådagars ar
betsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud.

Den höga sjukfrånvaron 2017 var till största delen inte arbetsrelaterad. En del 
av sjukskrivningarna berodde på psykisk ohälsa, och under 2018 gjordes insat
ser för att minska sjukfrånvaron genom ett närmare samarbete med företags
hälsovården och bättre rehabiliteringsrutiner. Sedan tidigare erbjuder Brå sina 
medarbetare en friskvårdstimme i veckan, ett årligt friskvårdsbidrag för mo
tionsaktiviteter, samt subventionerad massagebehandling i Brås lokaler. I slutet 
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av 2018 investerade Brå i ett pausgympaprogram som kommer att installeras i alla anställdas 
datorer. Glädjande nog kan Brå konstatera att sjukfrånvaron 2018 minskat till 4,1 procent.

Tabell 10. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2016–2018.

Sjukfrånvaro % 2018 2017 2016

Kvinnor 5,1 6,9    5,25

Män 2,2 2,4    1,5

Totalt 4,1 5,4 4,1

Anställda under 29 år 4,5 2,3   2,0

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

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

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

35,7 49,8 59,1

Anställningar och personalrörlighet
Under 2018 hade totalt 30 personer tidsbegränsade anställningar. Av de totalt 43 personer som 
slutade sin anställning under året hade 13 personer tidsbegränsade anställningar (se tabell 11). 
I genomsnitt var antalet anställda 150 personer. Genomsnittsåldern var den 31 december 41 år. 
Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda var 17 procent, vilket framförallt beror på 
hög personalomsättning inom it. 

Tabell 11. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2016–2018.

2018    2017 2016

Kvinnor 86 75 67

Män 46 41 34

Totalt 132 116 101

Tabell 12. Personalrörlighet, åren 2016–2018.

Anställningsform 2018 2017 2016

Antal nyanställningar 43 42 18

Antal avslutade anställningar 38 21 16

– varav tidsbegränsade 13 9 6

Antal tidsbegränsade anställda 
totalt under året

30 28 20

Personalomsättning i procent* 17 9 10 

*  Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar, men inklusive provanställningar.
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Verksamheten i siffror

Brottsförebyggande rådets kostnader och intäkter för perioden 2016–2018, fördelade på verk
samheter. Kostnaderna är uppdelade i personalkostnader respektive driftskostnader, och intäk
terna är uppdelade i externa medel respektive anslagsmedel.

Tabell 13. Sammanställning av verksamhetens totala kostnader och intäkter.

Kostnader (tkr)

Verksamhet 2018 2017 2016

Forskningsverksamhet 53 060 53 210 43 737
  Personalkostnader 46 623 42 876 35 590
  Driftskostnader 6 437 10 334 8 147

Statistikverksamhet 74 329 74 909 61 106
  Personalkostnader 46 908 42 345 38 830
  Driftskostnader 27 421 32 563 22 276

Utveckling av lokalt  
brottsförebyggande arbete

17 467 17 956 15 005

  Personalkostnader 7 402 7 499 6 186
  Driftskostnader 10 066 10 457 8 819

Center mot våldsbejakande extremism 22 718
Personalkostnader 7 887
Driftskostnader 14 832

Summa personalkostnader 108 819 92 720 80 606 

Summa driftskostnader 58 756 53 354 39 243

Summa totala kostnader 167 574 146 075 119 849

Intäkter (tkr)

Verksamhet 2018 2017 2016

Forskningsverksamhet 53 060 53 210 43 737
  Externa medel 3 999 5 975 7 153
  Anslagsmedel 49 061 47 235 36 584

Statistikverksamhet 74 329 74 909 61 106
  Externa medel 9 440 11 762 1 091
  Anslagsmedel 64 889 63 147 60 015

Utveckling av okalt  
brottsförebyggande arbete

17 467 17 956 15 005

  Externa medel 729 10
  Anslagsmedel 16 738 17 956 14 995

Center mot våldsbejakande extremism 22 718
Externa medel
Anslagsmedel 22 718

Summa intäkter av externa medel 14 168 17 737 8 254

Summa intäkter av anslagsmedel 153 407 128 338 111 594

Summa totala intäkter 167 574 146 075 119 849

Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar
Brå ska redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden 
har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 
kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Brå har dock inte haft några så
dana upphandlingar under år 2018.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad 5 500 5 000 5 500 5 500 5 500
Utnyttjad 2 727 3 588 3 624 2 494 2 767

Kontokredit Riksgäldskontoret
Beviljad 6 300 6 300 6 300 6 300 6 300
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret*
Ränteintäkter 0 0 0 0 52
Räntekostnader 120 82 84 42 0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras 1 855 1 575 1 500 1 138 1 165

Anslagskredit
Anslag 04 01 007 4 448 3 344 2 948 2 913 2 691
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 015 664 665 665 215 215
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande
Anslag 01 06 001 74 648 0 6 0
Anslag 04 01 007 15 103 5 525 5 168 2 904 2 650
Anslag 04 01 015 42 398 684 1 0
Anslag 13 03 001 0 0 0 0 283
Bemyndiganden ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter 132 116 101 103 98
Medelantalet anställda 150 138 118 107 102

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 255 1 245 1 174 1 054 1 137

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0
* Siffrorna är justerade för år 2014. Åren 2015 till år 2018 har räntan varit negativ, därav en kostnad.
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Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 153 407 128 338
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 855 1 575
Intäkter av bidrag 2 12 292 16 140
Finansiella intäkter 3 20 21
Summa verksamhetens intäkter 167 574 146 075

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 4 108 819 92 720
Kostnader för lokaler 13 088 11 692
Övriga driftkostnader 5 43 811 39 970
Finansiella kostnader 6 124 83
Avskrivningar och nedskrivningar 1 733 1 610
Summa verksamhetens kostnader 167 574 146 075

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag

5 193 2 952

Medel som erhållits från myndigheter  
för finansiering av bidrag

918 0

Lämnade bidrag 7 6 111 2 952
Saldo 0 0

Årets kapitalförändring  0 0
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 8
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 255 507
Summa immateriella anläggningstillgångar 255 507

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet                 9 1 075 1 474
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 1 397 1 925
Summa materiella anläggningstillgångar 2 472 3 399

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 209 43
Fordringar hos andra myndigheter 3 650 3 686
Övriga kortfristiga fordringar 11 14 51
Summa kortfristiga fordringar 3 873 3 780

Periodavgränsningsposter 12
Förutbetalda kostnader 2 969 4 271
Upplupna bidragsintäkter 475 925
Övriga upplupna intäkter 0 50
Summa periodavgränsningsposter 3 444 5 246

Avräkning med statsverket 13 14 771 5 121
Summa avräkning med statsverket 14 771 5 121

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 32 469 20 397
Summa kassa och bank 32 469 20 397

Summa tillgångar 27 741 28 207

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  14 1 504 1 294
Summa avsättningar 1 504 1 294

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 15 2 727 3 588
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 5 771 5 099
Leverantörsskulder 5 714 7 884
Övriga kortfristiga skulder 16 1 892 1 712
Summa skulder m.m. 16 104 18 282

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  17 7 428 6 270
Oförbrukade bidrag  18 2 705 2 361
Summa periodavgränsningsposter 10 133 8 630

Summa kapital och skulder 27 741 28 207

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar och noter
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 

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 4 januari, i enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till  
10 § förordningen (2000:606) 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. Föregående år var  
beloppsgränsen 50 tkr.

Nytt för 2018 är att fakturor som avser ett helt år belastar det år då fakturan skuldbokförs, vilket 
berör t.ex. licenser. 

Upplysningar av väsentlig betydelse
Regeringen beslutade i november 2017 att inrätta ett nationellt centrum mot våldsbejakande 
extremism vid Brottsförebyggande rådet. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga ideologiskt 
motiverad brottslighet och terrorism. Centret påbörjade sin verksamhet den 1 januari 2018.

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 25 tkr när den ekonomiska 
livslängden uppgår till lägst fem år. Utgifter avseende utveckling av programvara som är av vä
sentligt 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 till
lämpas:

4 år Immateriella anläggningstillgångar, egenutvecklade dataprogram
3 år Immateriella anläggningstillgångar, licenser och rättigheter
5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet
3 år Datorer och kringutrustning
5 år Kontorsinventarier
5 år Kontorsmaskiner
 Konst, avskrivs ej

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

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

* Angivna ersättningar till rådsledamöter avser de ersättningar som utbetalats under år 2017 men avser även ersättningar för 
möten under år 2016 som blivit utbetalda år 2017.
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Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet

Belopp i tkr 2018

Erik Wennerström
Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet 1 179

Uppdrag: Styrelseledamot i Wennerström & Wennerström AB 
– utbildning och juridik
Ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd

Anti Avsan 1

Anders Hall 3
Uppdrag: Ledamot i Tullverkets insynsråd

Arhe Hamednaca 0

Fredrik Holmberg 3
Uppdrag: Ledamot i Tullverkets insynsråd

Anna Pauloff 2

Anna Sjöman 2

Hedvig Trost 3

Elisabet Åbjörnsson Hollmark 4

Annika Öster 4
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Noter
Resultaträkning
Belopp i tkr 2018 2017

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 855 1 462
   varav tjänsteexport 44 55
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 113
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 855 1 575

Not 2 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 11 862 14 063
Bidrag från andra EUländer 98 3
Övriga bidrag 332 2 074
Summa intäkter av bidrag 12 292 16 140

Not 3 Finansiella intäkter
Ränteintäkt på lån i Riksgäldskontoret 20 21
Ränteintäkter på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 0
Summa finansiella intäkter 20 21

Negativt ränteläge har gett ränteintäkter på lån hos Riksgäldskontoret  
och räntekostnader för medel på räntekonto (se även not 6 nedan).

Not 4 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal)

70 999 60 168

   varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal 278 224
Sociala avgifter 34 783 28 955
Övriga kostnader för personal 3 037 3 597
Summa kostnader för personal 108 819 92 720

Sociala avgifter och Övriga kostnader för personal har korrigerats för 2017 då  
kom petensutvecklings och kompetensväxlingsåtgärder 2017 felaktigt summerades  
i Övriga kostnader för personal istället för Sociala avgifter.

Ökningen av personalkostnaderna beror främst på den nya verksamheten 
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och ytterligare rekryteringar 
inom den befintliga verksamheten.

Not 5 Övriga driftskostnader
Köp av tjänster 38 620 34 880
Köp av varor 2 652 2 218
Resor, representation och information 2 180 2 611
Reparationer och underhåll 320 203
Offentligrättsliga avgifter m.m. 39 58
Summa övriga driftskostnader 43 811 39 970

Ökning av övriga driftskostnader beror främst på att fakturor som avser helår inte 
månadsperiodiseras från och med 2018, utan kostnadsförs direkt. Detta berör t.ex 
licenser. Periodiseringsgränsen är också ändrad från 50 tkr till 100 tkr. Dessa två 
ändringar får därför effekt 2018, när ändringen genomförs, men inte i fortsättningen.
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Belopp i tkr 2018 2017

Not 6 Finansiella kostnader
Räntekostnad avseende räntekonto 120 82
Räntekostnad avseende lån i Riksgäldskontoret 0 0
Övriga finansiella kostnader 4 1
Summa finansiella kostnader 124 83

Negativt ränteläge har gett ränteintäkter på lån hos Riksgäldskontoret och 
räntekostnader för medel på räntekonto i Riksgäldskontoret (se även not 3 ovan).

Not 7 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter 3 465 1 940
Lämnade bidrag till kommuner 1 622 362
Lämnade bidrag till kommunala bolag (alla) 250 0
Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn 
(alla)(SKL)

150 0

Lämnade bidrag till övriga mottagare m.m. 925 650
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda 
ekonomiska föreningar

0 0

Summa lämnade bidrag 6 111 2 952

Balansräkning
Belopp i tkr 18-12-31 17-12-31

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 5 257 6 739
Årets anskaffningar 0 386
Avgår årets utrangeringar, anskaffningsvärde 0 1867
Utgående anskaffningsvärde 5 257 5 258
Ingående ackumulerade avskrivningar 4 750 6 237
Årets avskrivningar 252 381
Avgår årets utrangeringar, avskrivningar 0 1867
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 002 -4 751
Bokfört värde (redovisat värde) 255 507

Skillnaden avseende UB 2017 och IB 2018 beror på avrundningar
 i flera led 2017, så IB 2018 är det korrekta beloppet.

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 2 779 3 912
Årets anskaffningar 153 264
Avgår årets utrangeringar, anskaffningsvärde 0 1 396
Utgående anskaffningsvärde 2 933 2 780
Ingående ackumulerade avskrivningar 1 305 2 223
Årets avskrivningar 553 479
Avgår årets utrangeringar, avskrivningar 0 1396
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 858 -1 306
Bokfört värde (redovisat värde) 1 075 1 474

Skillnaden avseende UB 2017 och IB 2018 beror på avrundningar 
i flera led 2017, så IB 2018 är det korrekta beloppet.
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Belopp i tkr 18-12-31 17-12-31

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 5 472 5 908
Årets anskaffningar 400 1102
Avgår årets utrangeringar, anskaffningsvärde 0 1539
Utgående anskaffningsvärde 5 872 5 471
Ingående ackumulerade avskrivningar 3 547 4 336
Årets avskrivningar 928 749
Avgår årets utrangeringar, avskrivningar 0 1539
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 475 -3 546
Bokfört värde (redovisat värde) 1 397 1 925

Skillnaden avseende UB 2017 och IB 2018 beror på avrundningar 
i flera led 2017, så IB 2018 är det korrekta beloppet.

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar
Övriga diverse fordringar 0 51
Rese och löneförskott 11 0
Övriga fordringar hos anställda 2 0
Summa övriga kortfristiga fordringar 13 51

Not 12 Periodavgränsningsposter
Förutbetalda hyreskostnader 2 969 2 504
Övriga förutbetalda kostnader 0 1 767
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 166 746
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 310 179
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 0 50
Summa periodavgränsningsposter 3 444 5 246

Not 13 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 115 277
Redovisat mot anslag 22 141 22 391
Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde

22 161 22 553

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 95 115

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 5 525 5 167
Redovisat mot anslag 136 511 108 899
Anslagsmedel som tillförts räntekonto 148 270 111 476
Återbetalning av anslagsmedel 2 181 2 219
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -15 104 -5 525

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 289 289
Redovisat mot anslag under året 52 0
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag

237 289

Summa avräkning med statsverket -14 771 -5 121
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Belopp i tkr 18-12-31 17-12-31

Not 14 Övriga avsättningar
Ingående balans 1 294 1 115
Årets avsättning 210 179
Årets använda medel 0 0
Summa övriga avsättningar 1 504 1 294

Avser avsättningar för lokalt omställningsarbete

Not 15 Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans 3 588 3 624
Under året nyupptagna lån 881 1 687
Årets amorteringar 1 742 1 723
Summa lån i Riksgäldskontoret 2 727 3 588

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 5 500 5 000

Not 16 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 1 894 1 712
Övriga kortfristiga skulder 2 0
Summa övriga kortfristiga skulder 1 892 1 712

Not 17 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 6 875 5 943
Övriga upplupna kostnader 553 327
Summa upplupna kostnader 7 428 6 270
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Belopp i tkr 18-12-31 17-12-31

Not 18 Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag som erhållits från andra myndigheter 2 034 1 488
Oförbrukade bidrag som erhållits från EU:s institutioner 0 529
Oförbrukade bidrag som erhållits från icke statliga 
organisationer

671 344

Summa oförbrukade bidrag 2 705 2 361

Tilläggsinformation not 18:
Specifikation av oförbrukade bidrag som 
erhållits från andra myndigheter
Oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas 
inom 3 månader
Kammarkollegiet 15 718
Summa oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas 
inom 3 månader

15 718

Oförbrukade bidrag som beräknas användas 
inom 3 månader
Tullverket 0 17
Polismyndigheten 0 3
Skatteverket 0 13
Säkerhetspolisen 0 17
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas 
inom 3 månader

0 50

Oförbrukade bidrag som beräknas användas 
under 3–12 månader
Folke Bernadotteakademin 18 18
Polismyndigheten 484 702
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas 
under 3–12 månader

502 720

Oförbrukade bidrag som beräknas användas under 1–3 år
Polismyndigheten 1 517 0
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas 
under 1–3 år

1 517 0

Summa oförbrukade bidrag som erhållits från andra 
myndigheter

2 034 1 488
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Underskrift

Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resul
tat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 19 februari 2019

Erik Wennerström

Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
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Bilaga 1 
Besvarade remisser 

Statliga utredningar
Justitiedepartementet
• Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation  

(Ds 2017:62)

• Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete 
för fred och säkerhet som Sverige deltar i (SOU 2017:70)

• Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

• Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet (SOU 2017:80)

• Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning  
(SOU 2017:86)

• Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig  
brottslighet (SOU 2017:89)

• Tidiga förhör – nya bevisregler i brottmål (SOU 2017:98)

• Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100)

• Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhälls
nyttiga funktioner (SOU 2018:2)

• Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30)

• Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

• Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (SOU 
2018:62)

• Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65)

• Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv  
(Ds 2018:1)

• Uppbörd av böter efter EU:s dataskyddsreform (Ds 2018:3) 

• Snabbare lagföring (Ds 2018:9)

• Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19)

• Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser  
(Ds 2018:22)

• Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription  
för allvarliga brott mot barn (Ds 2018:23)

• Brott mot förtroendevalda (Ds 2018:29)

• Tillståndsprövning av vapendelar (Ds 2018:30)

• Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen  
(Ds 2018:34)

• Lagrådsremiss: En ny kustbevakningslag

Socialdepartementet
• För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk 

tvångsvård (SOU 2017:111)

• Alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)
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• Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar 
(SOU 2018:11)

• Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män 
som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)

• Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård och omsorgs
analys (SOU 2018:52)

• Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den 
rättspsykiatriska vården (promemoria).

Kulturdepartementet
• Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnads

villkor (SOU 2017:92)

• Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige (SOU 2018:18)

• En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället 
(Ds 2018:4)

Näringsdepartementet
En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73)

EUkommissionens förslag COM (2018) 372375, 382, 390 och 71473  
(promemoria)

Finansdepartementet
• Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från 

välfärdssystemen – en utvärdering (SOU2018:14)

• Fskattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:37)

• Några frågor om arbete mot skattebrott (promemoria)

• Utökad anslutning till Statens servicecenter (promemoria)

• Genomförande av 2018 års ändringsdirektiv till EU:s fjärde penning
tvättsdirektiv (promemoria).

Utbildningsdepartementet
• Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso och  

sjukvård (SOU 2017:104)

• Lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Arbetsmarknadsdepartementet 
• Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller  

återvändande (SOU 2018:22).
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Bilaga 2
Publicerat av Brå 2018
Rapporter och rapportliknande publikationer

Sammanställning av centrala resultat från  
Nationella trygghetsundersökningen 2017

16 januari

Hatbrott 2016. Teknisk rapport. Rapport 2017:12 26 januari

Nationella trygghetsundersökningen 2017.  
Rapport 2018:1.

29 januari

Nationella trygghetsundersökningen 
2006–2017. Regionala resultat. Rapport 2018:3

19 februari

Personuppklaring i relation till förändrad brottsstruktur.  
Kortanalys 1/2018

20 februari

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan  
2018– 2021

28 februari

Förundersökningsbegränsning. Rapport 2018:4 1 mars

Nationella trygghetsundersökningen 2018.  
Teknisk rapport. Rapport 2018:2

1 mars

Narkotikaanvändning och misstankar om eget bruk  
bland ungdomar i Stockholm. Kortanalys 2/2018

7 mars

Att motverka otillåten påverkan inom idrotten.  
apport 2018:5

13 mars

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden.  
Rapport 2018:6

15 mars

Yrkesrelaterad utsatthet för brott. Kortanalys 3/2018 20 mars

Konstaterade fall av dödligt våld 27 mars

Anmälda brott 2017 27 mars

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. Nuläge  
och utvecklingsbehov 2018

3 april

Brott mot äldre. Rapport 2018:7 16 april

Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete 17 april

En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter.  
Rapport 2018:8

2 maj

Kvinnors och mäns utsatthet som politiker.  
Kortanalys 4/2018

23 maj

Återfall i brott 2011 31 maj

Återfall i brott 2015 31 maj

Kriminalvård 2017 31 maj

Personer lagförda för brott 2017 31 maj

Kortanalys om brottsutvecklingen. Kortanalys 5/2018 12 juni

Korrigering av statistik 2013–2016 14 juni

Handlagda brottsmisstankar 2017 14 juni
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Misstänkta personer 2017 14 juni

Handlagda brott 2017 14 juni

Brott i nära relationer bland unga. Kortanalys 6/2018 15 juni

Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2016 27 juni

Utredning och lagföring av brottsmisstankar 2017 27 juni

Klassificering av brott. Version 6.1. 28 juni

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö  
2006–2017. Rapport 2018:9

29 juni

Anmälda brott första halvåret 2018 12 juli

Självrapporterad utsatthet för hatbrott. Rapport 2018:10. 20 augusti

Handlagda brott första halvåret 2018 20 september

Polisforskning i Sverige 1 oktober

Polisens hatbrottsmarkering. Rapport 2018:13 25 oktober

Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott 1 november

Sammanställning av centrala resultat från NTU 2018 19 november

Stöd till brottsoffer. Kortanalys  7/2018 4 december

Skolundersökningen om brott 2017. Rapport 2018:15. 6 december

Skolundersökningen om brott 2017. Teknisk rapport.  
Rapport 2018:16.

6 december

Polisens arbete med medborgarlöften. Rapport 2018:14. 14 december

Fungerar kamerabevakning förebyggande? 17 december

Klassificering av brott. Version 7.0. 26 december

Övriga publikationer

Faktablad: Arbeta förebyggande mot butiksstölder 19 januari

Faktablad: Arbeta förebyggande mot cykelstölder 19 januari

Faktablad: Arbeta förebyggande mot våld i nära  
relationer bland unga

30 januari

Faktablad: Arbeta förebyggande mot misshandel på  
allmän plats

12 februari

Årsredovisning 2017 22 februari

Budgetunderlag 2019–2021 1 mars

Slutredovisning av uppdraget att förbereda för ett nationellt 
centrum mot våldsbejakande extremism

28 mars

The Stockholm Criminology Symposium.  
Program & Abstracts.

13 april

Verksamhetsplan 27 april

Faktablad: Arbeta förebyggande mot stöld utan inbrott,  
i bostad

31 oktober

Faktablad: Arbeta förebyggande mot kortbedrägerier 29 november

Metodstöd för NTU Lokal 15 november
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Engelska publikationer

Parental liability to pay damages for children’s criminal  
offences. English summary.

5 februari

Reintegration assistance after prison. English summary. 6 februari
Police working methods to prevent serial partner violence  
– focus on the perpetrator of violence. English summary.

6 februari

Hate Crime 2016. English summary. 6 februari
Swedish Crime Survey 2017. English summary. 8 mars
Combating unlawful influence in sports. English summary. 12 april
Perceptions of the justice system in socially disadvantaged 
areas. English summary.

18 april

Crime prevention work in Sweden. English summary. 1 juni
Perceptions of the justice system in socially disadvantaged 
areas. Report 2018:12.

5 juni

CCTV and Crime Prevention. Report 2018:11. 12 juni
Effects of the increase in the minimum sentence for violation 
of integrity offences. English summary.

29 november

School Survey on Crime. English summary. 7 december

Nyhetsbrev från Brå

På gång på Brå  1 februari

På gång på Brå 21 februari

På gång på Brå 26 mars

På gång på Brå 2 maj

På gång på Brå 1 juni

På gång på Brå 29 juni

På gång på Brå 28 september

På gång på Brå 24 oktober

På gång på Brå 30 november

På gång på Brå 20 december

Snacka om Brott – Brås poddsändningar

Hot mot förtroendevalda 23 maj

Special från Almedalen: Samverkan i brottsförebyggande 
arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

3 oktober

Special från Almedalen: (O)trygghet i socialt utsatta  
områden – lägesbild, orsaker och lämpliga insatser

3 oktober

Special från Almedalen: Samverkan i brottsförebyggande 
arbete, trygga musikevenemang och festivaler

3 oktober

Special från Almedalen: Hot och våld mot förtroendevalda  
– ett hot mot demokratin

3 oktober
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Special från Almedalen: Så kan forskning och kunskap  
öka tryggheten och minska brottsligheten

3 oktober

Special från Almedalen: Dödligt våld – ett livsviktigt  
förebyggande

3 oktober

Special från Almedalen: Brott mot äldre – Hur kan de  
förebyggas?

Våldsbejakande extremism: att förebygga tillsammans,  
hur gör vi?

15 oktober

CVE-podden

Vad är CVE? 21 december
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Bilaga 3
Samtliga projekt och verksamheter under 2018 
i statistikverksamheten respektive forsknings
verksamheten35 

Statistikverksamheten
Regeringsuppdrag eller motsvarande36

• Löpande produktion och förvaltning av den officiella kriminalstatistiken37

• RIF etapp 2

• Räls – Rättsväsendets leveranser till systemet för den officiella  
rättsstatistiken

• Ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen

• Utveckling av ny statistik samt databas för verksamhetsuppföljning i  
rättsväsendet

• Prioriterat kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken

• Produktion och redovisning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

• Utveckling av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

• Socialt utsatta områden i urban miljö (enligt NTU)

• Utveckling av surveystatistiksystem

• Prognoser över verksamhetsvolymerna i rättsväsendet

• Kunskap om hatbrott

• Utvärdering av polisens hatbrottsmarkering

• Skolundersökningen om brott (SUB)

• Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets  
verksamhetsresultat

• Statistikservice

• Internationellt samarbete

Forskningsverksamheten38 
Regeringsuppdrag eller motsvarande 

• Antisemitiska hatbrott

• Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott

• Förundersökningsbegränsningar

• Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden

35 Beteckningarna på projekten och verksamheterna följer där det är tillämpligt Brås verksamhetsplan 
för 2018. 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.

36 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.

37 Detta är en övergripande kategori som i sin tur innehåller produktion av statistik på sex övergripande 
statistikområden.

38 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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• Uppföljning av straffbestämmelsen om kränkande fotografering

• Utvärdering av försöksverksamheten av snabbförfarande i brottmål

• Sammanställning över polisforskningen i Sverige

• Rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom

• Tystnadskulturer

• Utvecklade resultatmått och uppföljning

• Grov kvinnofridskränkning

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer 

• Motverka otillåten påverkan inom idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet)

• Penningtvättsbrott (Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt 
och finansiering av terrorism)

• Södertäljesatsningen (Polismyndigheten, region Stockholm)

• Utvärdering av polisens medborgarlöften (Polismyndigheten)

• Kroppsburna kameror (Polismyndigheten)

Egeninitierat – i huvudsak på egen hand 

• Brott mot äldre

• Skjutningar mellan kriminella

• Det dödliga våldets utveckling fram till 2017

• Skrift om fasmodellen

• MORE, EUprojekt om den organiserade brottslighetens infiltration  
av näringslivet (EUfinansierat)

• PROTON, EUprojekt om itsystem för att förebygga organiserad  
brottslighet och terrorism (EUfinansierat)



Produktion:
Brottsförebyggande rådet

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

Brå på internet www.bra.se

Omslagsillustration: Susanne Engman 
Layout: Ordförrådet AB

Foto sid 1 och 49: David Lagerlöf
Övriga foton: Brå

© Brottsförebyggande rådet 2019 
ISBN: 978-91-87599-08-7
URN: NBN: SE: BRA-814



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

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


	Årsredovisning 2018
	Generaldirektören om året som gått
	Några händelser under året 
	Kunskapsmyndighet för rättsväsendet
	Organisation 
	Inrättandet av centret mot våldsbejakande extremism
	Användbar kunskap för utveckling av rättsväsendet 
	Jämställdhetsintegrering

	Angelägna utvecklingsområden, brotts och ärendeutveckling samt stöd
	Angelägna utvecklingsområden 
	Sexualbrottsligheten och hanteringen av sexualbrotten i rättskedjan
	Gränsrelaterade utmaningar
	Systemutnyttjande brottslighet
	It-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga
	Barnen och brotten
	Socialt utsatta områden
	Polisens verksamhet
	Genusdimensionen i brottsligheten och reaktionerna på brott
	Statistik och mäthjälp

	Angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyggande arbetet
	Angelägna utvecklingsområden för arbetet mot våldsbejakande extremism
	Brottsutvecklingen
	Verksamhetsvolymerna i rättskedjan
	Stöd till rättsväsendets myndigheter
	Stöd till rättsväsendets arbete i socialt utsatta områden

	Resultatbedömning 

	Statistikverksamheten
	Utvecklings och kvalitetsarbete i kriminalstatistiken 
	Digitaliseringen av rättskedjan innebär stora och komplexa utmaningar 
	Det Brå-interna projektet Räls
	Utveckling av ny rättsstatistik 
	Kvalitetsarbetet inom den officiella kriminalstatistiken 
	Internationellt statistiksamarbete för bättre kvalitet och användbarhet 

	Producerad statistik 
	Kriminalstatistiken 
	Surveybaserad statistik 
	Arbetet med hatbrottsstatistiken 
	Kortanalyser om brottsligheten och verksamhetsresultaten
	Kommunikation om statistiken 

	Resultatbedömning 

	Forskningsverksamheten
	Kunskap om brottsligheten 
	Polis- och åklagarstudier
	Andra delar av rättskedjan samt övergripande analyser 
	Kommunikation med målgrupper 
	Krav från regeringen och önskemål från centrala målgrupper 
	Resultatbedömning 

	Verksamheten för kunskapsstöd
	Verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete
	Nationell och regional samordning
	Utbildningsverksamhet
	Utvecklingsverksamhet
	Omvärldsbevakning och årsrapport
	Spridning av god praktik
	Fördelning av ekonomiskt stöd 

	Center mot våldsbejakande extremism
	En period av förberedelser
	Stödtelefon för yrkesverksamma 
	Stöd ute i kommunerna
	Samverkan och samordning för ökad effektivitet
	Regionalt stöd och samordning 
	Samla och sprida kunskap

	Resultatbedömning

	Internationell verksamhet
	Personal och kompetens 
	Kompetensförsörjning och rekrytering
	Kompetensutveckling
	Jämställdhet och mångfald
	Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
	Anställningar och personalrörlighet

	Verksamheten i siffror
	Kollektivavtalsenliga villkor vid upphandlingar

	Sammanställning över väsentliga uppgifter
	Resultaträkning 
	Balansräkning
	Anslagsredovisning
	Tilläggsupplysningar och noter
	Redovisnings- och värderingsprinciper
	Allmänt
	Värdering av fordringar och skulder
	Periodiseringsposter
	Upplysningar av väsentlig betydelse
	Värdering av anläggningstillgångar
	Ersättningar och uppdrag*
	Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet

	Noter
	Resultaträkning
	Balansräkning

	Underskrift
	Bilaga 1 Besvarade remisser 
	Bilaga 2 Publicerat av Brå 2018
	Bilaga 3 Projekt och verksamheter


