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Myndighetens roll och verksamhet

Brås uppdrag – kunskapscentrum i rättsväsendet
Kriminalpolitikens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka människors trygghet. En
förutsättning för att rättsväsendet ska kunna utvecklas och bli effektivare är gedigen och relevant
kunskap och det är Brås roll som kunskapscentrum att leda kunskapsutvecklingen inom det
kriminalpolitiska området. Brå leder denna utveckling genom sitt ansvar för kriminalstatistiken och
andra centrala statistiska analyser, genom sin forskning och utvärdering av framförallt rättsväsendets
verksamheter och genom konkret kunskapsstöd och stöd till verksamhetsutveckling till
brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Brås ansvar för den officiella kriminalstatistiken innefattar att följa, analysera och rapportera om
brottsligheten och rättsväsendets reaktioner på brott. Brå ansvarar också för att kontinuerligt
utveckla och kvalitetssäkra kriminalstatistiken. Brå tar därtill fram statistik som bygger på stora
surveyundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen
(NTU) och Skolundersökningen om brott (SUB), samt kunskap och statistik om hatbrott. En annan lika
central uppgift för Brå är att initiera och bedriva forsknings- och utvecklingsarbete. På regeringens
uppdrag utvärderar myndigheten bland annat satsningar och reformer, och bistår på så sätt
regeringen med gedigen kunskap om utfallet av kriminalpolitiska åtgärder. Brå förväntas föra en tät
dialog med rättsväsendets centrala myndigheter för att säkerställa att Brås verksamhet svarar mot
ett uttalat behov av metod- och kunskapsutveckling hos rättsväsendets myndigheter. En mycket
viktig uppgift är också att sprida kunskapen till de berörda målgrupperna, vilket Brå gör genom
rapporter, föreläsningar, deltagande i referensgrupper, stöd vid insatser med mera. Under senare år
har regeringen gett Brå i uppdrag att ytterligare utveckla kunskapsstödet till brottsförebyggande
aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Utöver att främja detta arbete genom att utveckla och
sprida kunskap, fördela ekonomiskt stöd, bidra med metodstöd och handledning i
brottsförebyggande frågor, arbetar Brå bland annat för att under året inrätta en nationell
nätverksstruktur för aktörer inom det brottsförebyggande området. Regeringen har vid Brå inrättat
ett center mot våldsbejakande extremism som från årsskiftet ska stärka och utveckla det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga
ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.
Brås verksamhet bidrar till att utveckla och effektivisera arbetet inom myndigheterna i rättskedjan,
bland annat genom att i ökad utsträckning erbjuda stöd när behov finns. Kraven på hög kvalitet i Brås
produktion förutsätter samarbete med universitet och högskolor, och med det vetenskapliga råd som
är knutet till Brå. Brås verksamhet styrs främst av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev
för myndigheten. Styrningen sker bland annat genom de återrapporteringskrav och de uppdrag som
anges i regleringsbrevet samt de särskilda uppdrag som ges till myndigheten under verksamhetsåret.
Brå ska även säkerställa att internationell kunskap och forskning inhämtas och sprids till relevanta
svenska aktörer. Myndigheten arbetar internationellt genom framförallt EU och FN, samt genom den
årliga forskningskonferensen The Stockholm Criminology Symposium, som Brå arrangerar på
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regeringens uppdrag. Därutöver genomförs även enskilda forskningsprojekt i samarbete med
internationella institutioner och med nationella aktörer i andra länder. Brå deltar regelbundet i
internationella konferenser och inhämtar kunskap genom bland annat studiebesök i andra länder.
Tillsammans med Bundeskriminalamt (BKA) i Tyskland, Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) i Nederländerna och Home Office i Storbritannien ingår Brå i ett
forskningsnätverk som årligen utbyter erfarenheter.

Brås verksamhet
Brå bedriver statistikverksamhet, forskning- och utvecklingsverksamhet, utveckling och samordning
av brottsförebyggande arbete samt sedan den 1 januari 2018, förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism. Därutöver tillkommer ett flertal väsentliga interna stödverksamheter,
med betydande IT- och kommunikationsresurser. Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera Brås
verksamhet genomsyrar myndighetens samtliga verksamhetsområden. Inom ramen för samtlig
verksamhet bedrivs även omfattande metodstöd till rättsväsendets myndigheter och aktörer inom
det brottsförebyggande arbetet. Brå kommer under 2018 att bygga upp ett mer systematiskt arbete
för omvärldsbevakning, bland annat för att stärka myndighetens förmåga att identifiera angelägna
utvecklingsområden för rättsväsendet, något som myndighetens instruktion ålägger Brå att göra.
Brås huvudsakliga målgrupper är regeringen, rättsväsendets myndigheter samt brottsförebyggande
aktörer inom det kriminalpolitiska området.

Statistikverksamhet
Brås mest resurskrävande verksamhetsområde är statistik. Relevant statistik av god kvalitet är en
förutsättning för att man ska kunna följa och bedöma brottsligheten och rättsväsendets
verksamheter.
Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera statistikprodukter 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. Dessutom 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, exempelvis Skolundersökningen om brott (SUB), Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) samt kunskap och statistik om hatbrott.
I ansvaret för den officiella kriminalstatistiken ingår att utveckla statistikens innehåll och kvalitet
samt göra anpassningar till rättsväsendets och samhällets informationsbehov. Särskilt fokus ligger på
utvecklingen av ny statistik, i synnerhet sådan som möjliggörs genom det myndighetsgemensamma
arbetet att digitalisera rättskedjan (det så kallade RIF-arbetet). Mycket av utvecklingsarbetet bedrivs
inom funktionen för utveckling av rättsstatistik. Statistikverksamheten innebär i stor utsträckning
löpande produktion och publicering av den officiella kriminalstatistiken, liksom en it-intensiv
förvaltning och utveckling av tillhörande statistiksystem.
Därtill kommer ett internationellt samarbete för att bland annat bidra till utvecklingen av en mer
harmoniserad och internationellt jämförbar kriminalstatistik. Detta sker framförallt inom ramen för
verksamhet i EU och FN.
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Funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat
utgår från befintliga datakällor för att göra kortanalyser av brottsutvecklingen och utvecklingen av
verksamhetsresultaten inom rättsväsendet.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet
I enlighet med regeringens instruktion för Brå är en betydande del av myndighetens samlade
verksamhet forskning och utveckling. Kunskaps- och faktaproduktionen bygger i stor utsträckning på
tillämpad forskning. Kunskapen, inklusive utvecklingen av nya kunskapskällor, tas fram med
vetenskapliga metoder och förhållningssätt, och forskningsrapporterna granskas av externa
vetenskapliga experter. Merparten av denna verksamhet bedrivs i projektform och redovisas i
rapporter och andra publikationer. Den övervägande delen av Brås produktion sker på uppdrag av
regeringen eller efter förfrågan från andra myndigheter, medan en mindre andel initieras av Brå. Brå
vinnlägger sig om att genom dialog med centrala myndigheter i rättsväsendet säkerställa att den
kunskap som myndigheten tar fram är efterfrågad och svarar upp mot angelägna behov. Viktiga
uppgifter är också att ge stöd till regeringen och andra myndigheter och aktörer genom att leverera,
tolka och förklara forskningsresultat och statistik. Medarbetare deltar exempelvis i arbetsgrupper
och utredningar eller som kunskapsförmedlare vid utbildningar och konferenser.
Brå bedriver forskning om både brottsligheten och rättsväsendets verksamheter, och arbetar i
ökande utsträckning nära andra myndigheter med verksamhetsutveckling och stöd. På så sätt
utvecklar Brå kontinuerligt sin kapacitet att dels formulera förslag på tillämpbara åtgärder, dels
identifiera behov av vidare verksamhetsutveckling.

Utveckling och samordning av brottsförebyggande arbete
För att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete inom alla
samhällssektorer har regeringen fattat beslut om ett nationellt brottsförebyggande program,
Tillsammans mot brott. Det riktar sig till en bred målgrupp inom många samhällssektorer och ska
bidra till att de brottsförebyggande frågorna får en mer framskjuten plats i samhället. Som en del av
satsningen har Brå också fått i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella stödet till och
samordningen av det brottsförebyggande arbetet. I det befintliga arbetet ingår sedan tidigare att
främja det brottsförebyggande arbetet framförallt på lokal nivå, genom att utveckla och sprida
kunskap, fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och handledning i brottsförebyggande
frågor. Därutöver ska Brå, med resursförstärkningen av anslag 1:15, utveckla och samordna
verksamheter på nationell och regional nivå. Under 2018 fortgår arbetet med att utforma och
genomföra uppdraget.

Stöd till vidareutveckling av rättsväsendet
Med utgångspunkt i Brås verksamheter statistik, forskning och utveckling samt brottsförebyggande
arbete ger Brå ett betydande metodstöd till myndigheter inom rättsväsendet. Metodstödet innebär
bland annat överföring av kunskap om arbetssätt och verksamheter som kan bidra till utveckling och
förändring hos berörda verksamheter. Kunskapen som överförs handlar alltså om respektive
målgrupps egen verksamhet och syftar till att bidra till en önskvärd utveckling. Metodstödet kan vara
mer eller mindre omfattande, och stora delar av Brås verksamhet inkluderar allt oftare någon form
av stöd, eller är renodlade metodstödsprojekt. Metodstödet följer myndighetens instruktion, som
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säger att Brå ska bidra till att verksamheterna inom det kriminalpolitiska området bedrivs
kunskapsbaserat. Regeringens önskemål om ett mer omfattade stöd från Brå ställer krav på ett allt
närmare samarbete mellan Brå och rättsväsendets myndigheter. Brås samråd med centrala
myndigheter syftar till att fånga upp kunskapsbehov och utvecklingsbehov hos myndigheterna, för
att säkerställa att Brås produktion är efterfrågad och behovsanpassad.

Center mot våldsbejakande extremism, CVE
Regeringen har från årsskiftet 2018 inrättat ett center mot våldsbejakande extremism vid
myndigheten, för att från i huvudsak kriminalpolitiska utgångpunkter, stärka och utveckla det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Ytterst syftar verksamheten till att förebygga
ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Centret kommer att ha fyra huvuduppgifter:
•

Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.

•

Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.

•

Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet
hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.

•

Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på
forskning och beprövad erfarenhet samt verka för en kunskapsbaserad praktik.

Under 2018 kommer centret att arbeta med att bygga upp och utveckla sin verksamhet. Centrets
arbete kommer att anpassas efter målgruppernas behov. Parallellt med uppbyggnaden kommer
centret att i möjligaste mån svara upp mot lokala, regionala och nationella aktörers behov av stöd.
Från 1 april 2018 kan centret erbjuda en stöd- och rådgivningsfunktion till yrkesverksamma.
En mer detaljerad verksamhetsplan för centrets verksamhet under 2018 kommer att finnas tillgänglig
på centrets webbplats: www.cve.se.

Interna stödverksamheter
Brås arbete med forskning och analys, statistik och lokalt brottsförebyggande arbete bistås av en rad
för myndigheten helt avgörande verksamheter, som definieras som stödverksamheter. Regeringen
har satsat på Brås verksamhet och myndigheten har växt kraftigt under de senaste fem åren, vilket
ställer stora krav på en väl fungerande och effektiv stödverksamhet. Denna omfattar kommunikation,
personal- och organisationsutveckling, juridik, it samt övrigt förvaltningsstöd, som ekonomi och
kontorsservice.

Myndighetens organisation
I myndighetens stab ligger bland annat ansvaret för att driva den övergripande utvecklingen av
myndigheten, kvalitetssäkring av verksamheten och ledningsstöd samt intern styrning och kontroll.
Sakverksamheten är indelad i följande enheter och funktioner:
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•

•

•

•
•

•

Enheten för rättsstatistik (Ers) ansvarar i huvudsak för att producera och utveckla Sveriges
officiella kriminalstatistik, med tillhörande system. Funktionen för utveckling av rättsstatistik (Fur) är knuten till denna enhet.
Enheten för statistiska undersökningar (Esu) ansvarar för de periodiska undersökningar som
genomförs med särskild datainsamling. Funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat (Bov) är knuten till denna enhet.
Enheten för utvärdering och polisforskning (Upo) genomför främst utvärderingar och
studier av reformer och verksamheter inom och i anslutning till rättsväsendet, med
tyngdpunkt på polisen.
Enheten för forskning och utveckling (FoU) genomför studier om rättsväsendets
verksamheter och brottsligheten.
Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet (EkoOrg) genomför
studier om rättsväsendets verksamheter och brottsligheten, med tyngdpunkt på ekonomisk
och organiserad brottslighet.
Enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete (Uba) samordnar och ger stöd till
brottsförebyggande arbete.

Vid Brå finns sedan 1 januari 2018 också centret mot våldsbejakande extremism. För mer
information om centret, se webbplatsen www.cve.se.
De delar av Brås organisation som utgör stödverksamheten finns på förvaltningsavdelningen, ledd av
en förvaltningschef. Förvaltningsavdelningen är indelad i fyra enheter och ett kansli:
•

•

•
•
•

Enheten för ekonomi och administration (EkAd) ansvarar för myndighetens övergripande
styrning och utveckling inom områdena ekonomiadministration, registratur och arkiv,
kontorsstöd, lokaler och säkerhet.
Enheten för kommunikation (Kom) ansvarar för den interna och externa kommunikationen
och utvecklingen av Brås kommunikationskanaler samt för Stockholm Criminology
Symposium.
Enheten för it (IT) ansvarar för myndighetens interna it-system samt den tekniska
förvaltningen av systemen för kriminalstatistiken och annan statistik.
Enheten för personal (PE) utvecklar strategier, policyer och processer inom personal- och
arbetsmiljöområdet och driver det löpande personalarbetet.
Förvaltningsavdelningens kansli (FAK) har ett övergripande ansvar för juridiska frågor inom
myndigheten och ansvarar för myndighetens remissyttranden.

Till organisationen hör även Brås insynsråd. Ledamöterna, som förordnas av regeringen, kommer
från riksdagen och rättsväsendet. Brås generaldirektör är ordförande. Rådets uppgift är att stå för
samhällets insyn i myndighetens organisation och verksamhet, och att bistå generaldirektören med
råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen. Till Brå är även
ett vetenskapligt råd knutet, vilket består av personer med vetenskaplig erfarenhet från
ämnesområden som har betydelse för Brås verksamhet. Det är generaldirektören som utser
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ledamöter i rådet, som framför allt bidrar till myndighetens verksamhet genom vetenskapliga
granskningar av rapporter och statistiska publikationer.

Verksamhetså ret 2018

I detta kapitel presenteras Brås planerade verksamhet under 2018 i detalj, uppdelad i fyra övergripande block: statistikverksamhet, forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av lokalt
brottsförebyggande arbete, samt internt stöd och utveckling av myndigheten. Verksamheten inom
respektive block är i sin tur uppdelad i tematiska avsnitt.

Statistikverksamhet
Regeringens instruktion och regleringsbrev definierar stora delar av den omfattande statistiska
verksamhet som genomförs på myndigheten. Verksamheten presenteras under rubrikerna
Produktion av officiell kriminalstatistik, Utveckling av rättsväsendeinriktad statistik, Periodiska
undersökningar som genomförs med särskild datainsamling, samt Andra statistiska verksamheter.

Produktion av offentlig kriminalstatistik
Löpande produktion och förvaltning av den officiella kriminalstatistiken
Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella kriminalstatistik och det
tillhörande systemet för rättsstatistik (SOR). Den officiella kriminalstatistiken består från och med
2017 av åtta slutliga statistikprodukter som årligen publiceras på myndighetens webbplats i form av
tabeller och sammanfattande rapporter. På webbplatsen publicerar Brå även preliminära uppgifter
om anmälda och handlagda brott för innevarande år, liksom preliminära uppgifter över återfall i
brott med kortare periodisering.
I arbetet med kriminalstatistiken ingår även en löpande förvaltning av statistikprodukterna och
statistiksystemet. Under 2018 prioriteras förvaltningsåtgärder av produktionsstoppande karaktär,
som är nödvändiga på grund av bland annat systemomläggningar inom rättsväsendet, samt
aktiviteter för att förbättra statistikens tillgänglighet. Under året fortsätter arbete med att ytterligare
förstärka redovisningen av kön i kriminalstatistikens sammanfattningar. Arbetet utgör ett av
delmålen i den plan för jämställdhetsintegrering i verksamheten som myndigheten redovisade till
regeringen i november 2015.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
Startår: Löpande.
Redovisningsår: Löpande.
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Prioriterat kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i den
officiella kriminalstatistiken och det underliggande produktionssystemet. År 2018 fortsätter
myndigheten sitt långsiktiga arbete med att kvalitetssäkra och målgruppsanpassa statistiken, i syfte
att öka dess användbarhet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som
reglerar produktionen av officiell statistik, samt i de förbättringsområden som identifierats för Brås
statistikverksamhet.
Till de prioriterade områdena för 2018 hör bland annat nödvändig anpassning av
produktionsprocessen för att möta de stärkta krav som ställs på att deklarera och utvärdera
kvaliteten i statistiken enligt 13 § och 13 a § i förordningen (200:100) om den officiella statistiken,
samt en översyn av brottskoderna för bedrägeribrott. Därutöver fortsätter det arbete som startade
föregående år med att dels se över referensperioden i den slutliga statistiken över anmälda brott,
dels utreda möjligheten till att utöka innehållet i statistiken över konstaterade fall dödligt våld.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
Startår: Löpande.
Redovisningsår: Löpande.

Utveckling av rättsväsendeinriktad statistik
Räls – Rättsväsendets leveranser till SOR (etapp XII)
Inom projektet Räls hanterar Brå all anpassning av det interna statistiksystemet som följer av
systemomläggningarna inom RIF. Projektets primära mål är att minimera negativa konsekvenser för
statistikproduktionen, så som produktionsstopp, bristande kontinuitet i statistiska mått eller
svårigheter att hantera historiska data, så att myndigheten fortlöpande kan publicera kriminalstatistiken utan förhinder. Ett annat viktigt mål med projektet är att effektivisera och på olika sätt
förbättra statistiksystemet, så att det blir lättare att förvalta och vidareutveckla i framtiden. Ett
långsiktigt mål med Räls-projektet är att göra produktionsprocessen så kostnadseffektiv och
kvalitetssäkrad som möjligt, utan att göra avkall på kraven på integritetsskydd och
informationssäkerhet.
Under 2018 kommer projektet till stor del att koncentreras till nödvändig anpassning av
myndighetens statistiksystem som följer av de systemomläggningar som planeras för systemen
RAR/Dur-Två och Cåbra inom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Projektet kommer
därutöver påbörja anpassning av statistiksystemet, primärt i form av kravarbete, för att kunna ta
emot uppgifter om brottmålsavgöranden från domstolarna. Åtgärder kommer eventuellt att behöva
vidtas med anledning av den interimslösning som tagits fram inom RIF för hantering av stora ärenden
i brottmålsprocessen, samt polismyndighetens införande av systemet POST. Arbete planeras även
inför polismyndighetens implementering av Juridisk information (JIF), som utgör ett komplement till
dagens brottskoder, samt annan nödvändig anpassning som följer av utvecklingen av rättsväsendets
informationsförsörjning.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
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Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
Startår: 2018.
Redovisningsår: 2018.
Ny statistik över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen
För att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär för
utvecklingen av kriminalstatistiken har funktionen för utveckling av rättsstatistiken (Fur) sedan flera
år bedrivit ett arbete med målet att utveckla nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas
för att bättre följa upp rättsväsendets verksamheter. Under 2018 kommer funktionen att publicera
de första resultaten från en nyutvecklad statistikprodukt som beskriver brottmålsprocessen från
anmälan om brott till beslut om åtal, inkluderat balanser och handläggningstider. Funktionen
kommer under året även att påbörja ett arbete med att utveckla indikatorer och nyckeltal baserade
på de nya produkterna. Inom ramen för funktionens arbete ligger även att utveckla ny statistik över
målsägare. I denna del kommer arbetet fortsätta med en fördjupad studie av kvaliteten på indata.
Om kvaliteten bedöms vara god är ambitionen att kunna slutföra utformningen av en enklare
produkt under året. Båda produkterna baseras på den potential som RIF-arbetet första etapp
medgivit och kommer att vidareutvecklas i takt med att nya etapper sjösätts.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Regeringen, Riksdagen, Riksrevisionen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och
Ekobrottsmyndigheten
Startår: 2013
Redovisningsår: 2018
Utveckling av ny statistik samt databas för verksamhetsuppföljning i rättsväsendet
I syfte att skapa ett stabil och effektivt system för produktionen av de nyutvecklade
statistikprodukterna och möjligheten till att lämna ut data till forskning fortsätter Brås it-enhet under
året arbetet med att utveckla ett statistiksystem, vilket inkluderar en lösning för datalagring av
statistikens grunduppgifter i de nya RIF-formaten, samt för uttag av statistik och mikrodata. Primärt
riktas lösningen mot de nya produkterna och de nya formaten på data, men ambitionen är att
systemet och datalagret på sikt ska kunna utgöra grunden för all statistikproduktion – såväl befintliga
som nya statistikslag. Arbetet är omfattande och behöver därför sträcka sig över flera år. Under 2017
har it-enheten bedrivit en så kallad proof of concept för att tekniskt säkerställa att kommande
produkter med vissa tillkomna krav ska vara möjliga att ta fram på it:s framtida statistikplattform.
Initiativ: Regeringen
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter (främst Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten) samt statistikens övriga användare.
Startår: 2018
Redovisningsår: Inte beslutat
RIF etapp 2
Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) är ett samarbete mellan rättsväsendets myndigheter,
med målet att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan. Brå
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har i egenskap av statistikansvarig myndighet en central roll för realiserandet av arbetets
kunskapsdimension, och en viktig uppgift är därmed att säkerställa att samarbetet medger goda
möjligheter till fortsatt utveckling av kriminalstatistiken i den riktning som förväntas från regeringen
och andra centrala målgrupper. Under 2018 fortsätter Brå tillsammans med övriga RIF-myndigheter
arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan
(Ju2017/03227/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. I uppdraget ingår att
redovisa realiserade nyttohemtagningar och avvikelser från planen till regeringen. Därutöver ska
myndigheterna senast den 1 oktober 2018 redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser avseende
digitaliseringen av rättskedjan som myndigheterna avser att genomföra under 2019 och dess
planerade nyttohemtagning.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga användare.
Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.
Startår: 2018.
Redovisningsår: 2018/2022

Periodiska undersökningar som genomförs med särskild datainsamling
Skolundersökningen mot brott (SUB)
Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott (SUB). Undersökningen utgör ett
viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i årskurs 9 i Sverige, och omfattar både
ungdomars utsatthet för brott och brottsutövande bland ungdomar. Den tionde datainsamlingen
påbörjades under senhösten 2017 och avslutas i februari 2018. Därefter sker databearbetning, analys
och rapportskrivning, och under senhösten publiceras resultaten i en rapport. En tillhörande teknisk
rapport kommer också att publiceras.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Rättsväsendets myndigheter, främst Polismyndigheten, och även Socialtjänsten och andra
som intresserar sig för ungdomsfrågor.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.
Produktion och redovisning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
Den årliga Nationella trygghetsundersökningen (NTU) mäter sedan 2005 utsatthet för olika typer av
brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet. Brå
redovisar de centrala resultaten på nationell nivå och regional nivå. Brå överlämnar också resultaten
för polisområden och lokalpolisområden till Polismyndigheten. I början av 2018 redovisades
resultatet från den elfte undersökningsomgången i publikationen NTU 2017. Därefter förbereds och
genomförs den nästföljande datainsamlingen till NTU 2018, som slutpubliceras i början av 2019.
Redan under hösten 2018 görs en första delrapportering av de centrala resultaten. Under året görs
uttag av data och särskilda analyser till underlag för olika slags publikationer och presentationer som
görs på Brå.
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Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare.
Startår: Årligen.
Redovisningsår: Årligen.
Utveckling av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
Tillvägagångssättet inklusive det metodologiska vägvalen i Nationella trygghetsundersökningen
(NTU) måste löpande utvärderas och ibland justeras. För närvarande pågår en omfattande
översyn och omläggning av tillvägagångssättet. Under 2017 genomfördes datainsamlingen dels
som tidigare mot ett urval av 20 000 personer genom i huvudsak telefonintervjuer, dels genom
samarbete med Polismyndigheten mot ett urval av 200 000 personer med hjälp av webb- och
postenkäter. Från och med 2018 sker en övergång till det senare upplägget, det vill säga ett
större urval och webb- och postenkäter. Utvidgningen av urvalet möjliggör fler analyser och mer
finfördelade redovisningar, och bytet av datainsamlingsmetod genomförs för att hantera
relationen mellan utvecklingen av bortfallet och kostnaderna. Under 2018 kommer Brå att
arbeta med flera utvecklingsdelar som sammantaget säkerställer undersökningens relevans och
stabilitet inför framtiden, särskilt mot bakgrund av metodförändringarna. Det handlar om att
bland annat utveckla och implementera lösningar för att kalibrera de historiska tidsserierna till
det nya tillvägagångssättet, nytt system för uppföljningsfrågor till brottsutsatta och förslag till
nya frågor om inställning till våld. Det ska också övervägas om systemet med
signifikansprövningar av förändringar över tid kan utvecklas och om det är lämpligt att NTU
görs till en del av Sveriges officiella statistik.
Initiativ: Brå
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens användare.
Startår: 2016
Redovisningsår: 2019

Socialt utsatta områden i urban miljö (enligt NTU)
Brå ska med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen redovisa utsatthet för brott,
trygghet och förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden. I uppdraget ingår att belysa den
övergripande utvecklingen i dessa områden i jämförelse med andra urbana områden. I uppdraget
ingår även att belysa kvinnors och mäns utsatthet och trygghet.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter.
Startår: 2018
Redovisningsår: 2018
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Andra statistiska verksamheter
Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat
Funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat har
till uppgift att utifrån befintliga datakällor göra kortanalyser, varav vissa återkommer regelbundet,
t.ex. kortfattade redogörelser av brottsutvecklingen i Sverige, dels på övergripande nivå, dels för
enskilda brottskategorier. Eftersom funktionens uppgift är att utföra snabba analyser och
beskrivningar av aktuella områden, går det inte att specificera exakt vilka projekt som kommer att
redovisas under 2018, men som exempel kan nämnas en studie om brott i nära relation mellan unga.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, rättsväsendets myndigheter och allmänheten.
Startår: 2018.
Redovisningsår: Löpande under året.
Kunskap om hatbrott
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 statistik över hatbrott. I den nationella planen
mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (Ku2017/02629/DISK) angav regeringen att
det fanns behov av att se över om delar av de resurser som används för att producera
hatbrottsstatistiken skulle kunna användas för att på andra sätt fördjupa kunskapen om hatbrott.
Som följd av detta avser regeringen att vartannat år fr.o.m. 2019 ge Brå i uppdrag att publicera
fördjupningsstudier som ska komplettera hatbrottsstatistiken. Regeringen anger att studierna ska
fördjupa kunskapen om hatbrottslighetens omfattning och karaktär, utsatta individers och gruppers
behov eller rättsväsendets hantering hatbrott. Brå har fått i uppdrag att under 2018 genomföra en
första sådan fördjupningsstudie. Brå är kontaktpunkt för hatbrottsarbete gentemot ett
internationellt organ på området, Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och
andra aktörer inom området.
Startår: 2018
Redovisningsår: 2018.
Prognoser över verksamhetsvolymerna i rättsväsendet
Sedan 2008 har Brå arbetat med årliga prognoser över in- och utflödet i rättsväsendets framtida
verksamhetsvolymer, på regeringens uppdrag och tillsammans med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. Brås roll är främst att stödja de övriga
myndigheterna i att utveckla prognos- och analysmetoderna och att bidra till att analysmetoderna
håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av
flödet i brottmålsprocessens centrala delar. En rapport med 2017 års prognoser publiceras i början
av 2018, och därefter påbörjas arbetet med de prognoser som ska ingå i 2018 års rapport, som
offentliggörs i början av 2019.
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Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket,
Kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten.
Samarbetspartner: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket.
Startår: Årligen.
Redovisningsår: Årligen.
Utvärdering av polisens hatbrottsmarkering
År 2015 vidtog Polismyndigheten en rad åtgärder för att höja polisens hatbrottskompetens och öka
träffsäkerheten i den så kallade hatbrottsmarkeringen. Polismyndigheten vill nu få klarhet i om
åtgärderna har fått önskad effekt. Brå kommer att genomföra granskningen och identifiera
förbättringsmöjligheter. I förlängningen är förhoppningen att hatbrottsmarkeringen får så hög
kvalitet att den ska kunna ligga till grund för uppföljning och statistik.
Initiativ: Polismyndigheten
Målgrupp: Polismyndigheten
Startår: 2018
Redovisningsår: 2018
Statistikservice
Till de löpande huvuduppgifterna för Brå, som statistikansvarig myndighet, hör att, på begäran av
statistikens användare, framställa specialanpassad statistik och mikrodata från de register som ligger
till grund för den officiella statistiken och annan statistik. Mikrodata är alltså tillgänglig för inte bara
den egna forskningen, utan även för forskning som bedrivs utanför myndigheten. I arbetet med
statistikservice ingår även informationsarbete med att besvara telefon- och e-postförfrågningar och
att genomföra seminarier för statistikens huvudanvändare. Efterfrågan på specialbeställningar är
svår att förutse och planera, men förväntas öka i och med satsningen på att förstärka
forskningsverksamheten inom myndigheten.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Statistikens användare.
Startår: Löpande.
Redovisningsår: Löpande.
Internationellt samarbete
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. Arbetet bedrivs bland annat genom att myndigheten
representerar Sverige i arbetsgrupper, främst inom EU, men även inom FN och andra internationella
organ. Inom ramen för det internationella samarbetet ansvarar myndigheten även för
genomförandet, såväl löpande som i samband med enskilda uppdrag, rörande statistik om brott och
rättsväsendet, på initiativ från olika internationella organ.
Brå bistår i mån av resurser i Statistiska centralbyrån (SCB) i olika samarbetsprojekt för att utveckla
statistikkapaciteten i låg- och medelinkomstländer. Arbetet innebär att Brå på förfrågan
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tillhandahåller expertis och genomför kortidsmissioner för utveckling av kriminalstatistik i ett antal
länder. Under året planeras framförallt för medverkan i kortidsmissioner i Albanien. Därutöver kan
Brå komma att medverka i det internationella utbildningsprogram (International Training Program)
rörande jämställdhetsstatistik som bedrivs i SCB:s regi. Verksamheten är till största delen finansierad
av den svenska biståndsbudgeten genom Sida.
Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).
Målgrupp: Regeringen, riksdagen och statistikens användare.
Samarbetspartners: EU, FN och andra internationella organ samt SCB.
Startår: Löpande.
Redovisningsår: Löpande.

Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Brås forsknings- och utvecklingsverksamhet presenteras i detta kapitel utifrån forskningens inriktning
och huvudsakliga målgrupper, under rubrikerna Brottsligheten, Polis- och åklagarverksamhet, Senare
led i rättskedjan, samt Andra och övergripande områden. Utöver dessa lyfter vi fram ett antal projekt
under rubriken Internationell och EU-finansierad verksamhet.

Brottsligheten
Antisemitiska hatbrott
Genom historien har den judiska minoriteten fått utstå omfattande diskriminering och förföljelser, i
Sverige och i andra länder. Judars och judiska församlingars utsatthet för antisemitiska handlingar tar
sig bland annat uttryck genom hot, hets mot folkgrupp och ärekränkning. Mot denna bakgrund har
Brå fått i uppdrag av regeringen att göra en fördjupad studie av den antisemitiska hatbrottslighetens
karaktär med fokus på gärningspersonerna. Bland annat ska studien belysa i vilka kontexter som
antisemitiska hatbrott begås i Sverige, vilka typer av brottsliga handlingar det rör sig om, hur
brottsligheten kan upplevas av de utsatta, och vilka gärningspersonerna är med avseende på bland
annat kön, ålder och tidigare belastning. Brå ska inhämta kunskap och erfarenheter från relevanta
organisationer inom både det civila samhället och berörda myndigheter.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2019.
Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott
Antalet polisanmälda sexualbrott har ökat i stort sett kontinuerligt under de senaste decennierna.
Sedan fyra år tillbaka har även utsattheten för sexualbrott ökat enligt Nationella
trygghetsundersökningen. Det finns flera faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av de anmälda
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respektive självrapporterade brotten, som benägenheten att anmäla och rapportera om sexualbrott,
lagstiftningens utformning och den faktiska utsattheten. Mot denna bakgrund har Brå fått i uppdrag
av regeringen att genomföra en fördjupad studie för att belysa orsakerna till ökningarna i
sexualbrottsligheten sedan 2005. Utifrån data om upplevda utsatthet och anmälda brott ska studien
bland annat analysera om ökningarna gäller särskilda typer av sexualbrott, tillvägagångssätt,
situationer eller utsatta personer.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Startår: 2018.
Redovisningsår: 2019
Motverka otillåten påverkan inom idrottsrörelsen
Brå genomför en kvalitativ studie om trakasserier, hot och våld med ett särskilt fokus på otillåten
påverkan inom idrottsrörelsen. Syftet med projektet är att beskriva, analysera och fördjupa
kunskaperna inom ämnet och identifiera idrottsgemensamma funktioner som kan utsättas. Exempel
på sådana kan vara domare, tränare, utövare och styrelseledamöter. Ambitionen är också att
kartlägga eventuell annan brottslighet av mer systemhotande karaktär som föreningarna kan
drabbas av, exempelvis infiltration och penningtvätt. Fördjupningen ska lyfta fram goda exempel och
identifiera svårigheter och möjligheter. Slutrapporten inkluderar även en handboksdel, specifikt
riktad till idrottsrörelsen, som ska vara ett metodstöd till klubbar och föreningar för att motverka
otillåten påverkan. Data ska samlas in genom intervjuer, fallstudier, fokusgrupper och seminarier.
Initiativ: Riksidrottsförbundet och Brå.
Målgrupp: Riksidrottsförbundet och andra relevanta idrottsliga aktörer; i förlängningen även
myndigheter som Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket.
Samarbetspartner: Riksidrottsförbundet.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.

Brott mot äldre
Syftet med projektet är att närmare undersöka utsattheten för brott bland äldre personer (över
65 år). Generellt är denna grupp utsatta för brott i lägre utsträckning än yngre personer. Samtidigt
upplever de en större otrygghet. En del gärningspersoner kan även rikta in sig särskilt på dessa
personer, som upplever sig ha begränsad förmåga att försvara sig själva. Eftersom Brå inte tidigare
har studerat utsattheten specifikt bland äldre personer, finns en kunskapslucka att fylla. I en rapport
om brott mot funktionshindrade (Brå 2007:26) påpekades att äldre kvinnor, enligt det fåtal svenska
studier som gjorts, tycks vara mer utsatta än äldre män. Våldet mot äldre kvinnor är ofta upprepat
och av mer allvarligt slag än våldet mot äldre män.
Initiativ: Brå.
Målgrupp: Regeringen, Brottsoffermyndigheten, de lokala brottsförebyggande råden,
intresseorganisationer för äldre (t.ex. PRO) samt flera av rättsväsendets myndigheter.
Startår: 2017.
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Redovisningsår: 2018.
Penningtvättsbrott
År 2014 trädde den nya lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i kraft. Lagen kom att
ersätta de tidigare reglerna om penninghäleri och penninghäleriförseelse. Brå ska, i samverkan med
den sedan årsskiftet bildade Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering
av terrorism, genomföra en studie om penningtvättsbrott. Studien ska ge en samlad bild av hur lagen
om penningtvätts- och näringspenningtvättsbrott har tillämpats. Vidare undersöks hur och vad för
ärenden och misstänkta personer som fångas upp respektive filtreras bort i rättskedjan och vilka
faktorer (tidigare i kontrollkedjan) som har varit avgörande för att det ska bli en fällande dom.
Initiativ: Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Målgrupp: Regeringen, rättsväsendet och kontrollmyndigheter samt övriga aktörer som ingår i
arbetet med att upptäcka och motverka penningtvätt.
Startår: 2018.
Redovisningsår: 2019.
Skjutningar mellan kriminella
Med utgångspunkt i att antalet skjutningar (och även fallen av dödligt våld i kriminella konflikter) har
ökat de senaste tio åren, syftar studien till att fördjupa kunskapen om skjutningar, illegala vapen och
konflikter i vissa kriminella miljöer. Studien ska redovisa olika internationella brottsförebyggande
metoder mot illegala vapen och skjutningar, och bedöma dessas eventuella tillämpbarhet i Sverige. I
studien kommer även kriminellas tillgång till vapen och ammunition att kartläggas.
Initiativ: Brå.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Kriminalvården och avhopparverksamheter.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.
Det dödliga våldets utveckling fram till 2017
Dödligt våld är en brottstyp som får stor uppmärksamhet i Sverige liksom i andra länder. Brottstypen
har också en särskild relevans i den kriminologiska forskningen och är central vid studier av
brottsutvecklingen. Brå har under lång tid genomfört upprepade datainsamlingar och analyser för att
beskriva det dödliga våldets struktur och utveckling i Sverige. Det innebär att Brå i dag har tillgång till
jämförbara uppgifter om det dödliga våldets karaktär från 1990 till 2013. För att kunna fortsätta följa
utvecklingen av denna centrala brottstyp görs nu en ny datainsamling för att analysera utvecklingen
under åren 2014–2017.
Initiativ: Brå.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2019.
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Polis- och åklagarverksamhet
Förundersökningsbegränsningar
Brå har i uppdrag av regeringen att beskriva hur förundersökningsbegränsning tillämpas av polis och
åklagare. Brå ska analysera de förundersökningsbegränsade brottens karaktär, hur polis och åklagare
resonerar kring tillämpningen och om tillämpningen är enhetlig. Brå ska även analysera i vilken
omfattning dessa brott hade personuppklarats, om de inte hade förundersökningsbegränsats. Vidare
ingår att belysa hur möjligheten att förundersökningsbegränsa brott förhåller sig till målen om ökad
uppklaring och lagföring samt hur detta påverkar rättsväsendets verksamhet, inklusive
brottsofferarbetet.
Initiativ: Regeringen
Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.
Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
Brå har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om socialt utsatta områden ifråga om kvinnors
och mäns trygghet, förtroendet för rättsväsendet och relationen till rättsväsendet. Brå ska även
belysa om det förekommer parallella samhällsstrukturer i sådana områden. I uppdraget ingår att visa
hur dessa strukturer i så fall ser ut och fungerar, samt hur de påverkar rättsväsendets möjligheter att
förebygga och ingripa mot brott.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupper: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och socialtjänsten.
Startår: 2016.
Redovisningsår: 2018.
Uppföljning av straffbestämmelsen om kränkande fotografering
Brottet kränkande fotografering infördes genom lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2013. I
propositionen som föregick lagändringen (prop 2012/2013:69) angavs att det efter några år bör göras
en uppföljning av hur bestämmelsen kommit att tillämpas och i regleringsbrevet för 2018 fick Brå i
uppdrag att följa upp implementeringen den nya lagen. Syftet är att ge regeringen ett strategiskt
kunskapsunderlag för att bedöma om lagen behöver ses över. Inom ramen för uppdraget kommer
Brå bl.a. att undersöka inflödet av anmälningar gällande kränkande fotografering och studera vad
som utmärker de anmälningar som blir utredda och överlämnade till åklagare. Ett urval av domar
kommer att studeras för att se hur domstolarna tolkar lagen. För att ytterligare belysa tillämpningen
av lagen ska intervjuer genomföras med poliser, åklagare och domare som har relevant erfarenhet.
Initiativtagare: Regeringen.
Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och tingsrätter.
Startår: 2018.
Slutår: 2019.
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Utvärdering av försöksverksamheten av snabbförfarande i brottmål
Det är viktigt för förtroendet för rättsväsendet att begångna brott kan lagföras snabbt och effektivt
utan att rättssäkerhet eller kvalitet får stå tillbaka. Regeringen har därför gett i uppdrag till ett flertal
myndigheter att förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i
brottmål. Brå har därtill fått i uppdrag att följa och utvärdera delar av försöksverksamheten. I Brås
uppdrag ingår bland annat att belysa hur myndigheternas arbete har bedrivits samt hur arbetssättet
har påverkat handläggningstider lagföring, och myndigheternas övriga verksamhet. Syftet med
utvärderingen är att utgöra underlag för regeringens överväganden om hur en fortsatt ordning för
snabbare lagföring bör vara utformad. Utvärderingen ska genomföras med hjälp av statistik,
intervjuer, observationer och dokumentation av projektet.
Initiativtagare: Regeringen.
Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket,
Kriminalvården, Domstolsverket och tingsrätter.
Samarbetspartners: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården,
Domstolsverket samt Attunda och Solna tingsrätt.
Startår: 2018.
Slutår: 2020.
Sammanställning över polisforskningen i Sverige
Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en sammanställning av publicerad svensk polisforskning
sedan 2010. Underlaget till sammanställningen kommer främst att inhämtas genom litteratur- och
forskningssökningar samt genom kontakt med universitet, högskolor, myndigheters
forskningsenheter och andra relevanta aktörer. Denna sammanställning ska kontinuerligt uppdateras
med tillkommande polisforskning, liksom tillgängliggöras så andra att ta del av den.
Initiativtagare: Regeringen.
Målgrupper: Främst regeringen och Polismyndigheten och andra intressenter.
Startår:2018.
Slutår: 2018.
Rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom
Våldtäkter är integritetskränkandebrott som kan få stora konsekvenser för den drabbade. Samtidigt
är det brott som kan vara svåra att utreda, eftersom det inte är ovanligt att ord står mot ord och
övrig bevisning saknas. Det är centralt att rättsväsendet ständigt utvecklar sina arbetsmetoder för att
stärka sin förmåga att klara upp dessa brott. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att belysa
rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom. Det primära tillvägagångssättet för
studien är att följa ett urval våldtäktsanmälningar genom rättskedjan. Utifrån dessa är avsikten att
analysera vad som utmärker de ärenden som i olika faser inte går vidare i rättskedjan, bedöma vilka
förutsättningar som finns att klara upp de anmälda brotten, identifiera svårigheter och framgångsfaktorer samt ge förslag på hur rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott skulle kunna förbättras.
I genomförandet av uppdraget kommer Brå också att beakta slutsatserna avseende rättsväsendets
hantering av sexualbrott i betänkandet ”Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU
2016:60).
Initiativtagare: Regeringen.
Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.
Startår: 2018.
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Slutår: 2019.
Södertäljesatsningen
Brå genomför en fallstudie av Södertäljesatsningen mot organiserad brottslighet. Syfte med projektet
är att beskriva, analysera och följa upp genomförandet och resultatet av myndigheternas
samverkansform mot organiserad brottslighet i Södertälje samt beskriva hur satsningen uppkom. Brå
ska sondera hur samverkan sker på de olika nivåerna och hur myndigheterna arbetar för att uppfylla
sina respektive mål, samtidigt som de delar ett övergripande mål. Goda exempel ska lyftas fram och
hinder och möjligheter ska identifieras. Brå bidrar även med metodstöd, till exempel genom
utformningen och utvecklingen av den uppföljningsmall som används för att utvärdera de ärenden
som ingår i Södertäljesatsningen.
Initiativ: Polismyndigheten i Stockholms län samt Brå.
Målgrupper: Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt kommuner.
Samarbetspartner: Rättsväsendets myndigheter samt kontrollmyndigheter och förvaltningar som
ingår i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.
Startår: 2011.
Redovisningsår: 2018.
Utvärdering av polisens medborgarlöften
Brå har i samråd med Polisen beslutat att göra en utvärdering av vad polisens medborgarlöften – och
arbetet med att ta fram dessa – kan ha för effekter på lokalsamhället och polisens verksamhet.
Särskild tyngd ska läggas på det som är nytt i arbetsmodellen i förhållande till de
samverkansöverenskommelser som redan tidigare tagits fram mellan polis och kommun. Särskilt
fokus kommer därför att läggas på medborgar- och medarbetardialogerna samt på själva löftena.
Syftet med utvärderingen är att undersöka om arbetsmodellen och/eller infriandet av löftena leder
till 1) en ökad känsla av delaktighet hos medborgare 2) ett ökat förtroende för polisen 3) en ökad
trygghet och/eller 4) en minskad brottslighet. Därutöver avser Brå att studera hur väl arbetet med
medborgarlöften fungerar i relation till arbetsmodellen, samt hur medborgare och
samverkanspartners upplever arbetet.
Initiativtagare: Polismyndigheten.
Målgrupper: Polismyndigheten, regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och kommuner.
Startår: 2016.
Slutår: 2018.
Samarbetspartners: Polismyndigheten.

Kroppsburna kameror
Under våren 2018 utrustas poliser inom ramen för pilotverksamheten Mareld med en ny form av
kroppsburna kameror. Mareld är en numerär och teknisk resursförstärkning i bostadsområden som
polisen kategoriserats som särskilt utsatta. Brå ska utvärdera pilotverksamheten genom att belysa
hur införandet av kroppsburna kameror inverkar på polisens interaktion med medborgarna i dessa
områden. I projektet undersöks om de kroppsburna kamerorna påverkar polisens utsatthet för hot
och våld i tjänsten samt om införandet av den nya kamerautrustningen inverkar på användningen av
vålds- och tvångsåtgärder. Utvärderingen ska också redogöra för hur ljud- och bildupptagningarna
19

hanteras som bevismaterial inom rättskedjan. Undersökningen baseras primärt på enkätmätningar,
intervjuer, kameramaterial och dokument från polis- och rättsväsendet.
Initiativ: Polismyndigheten region Stockholm och Brå.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket,
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2020.
Skrift om fasmodellen
I samband med seminarier som Brå höll tillsammans med polisen i Västra Götaland och Göteborgs
stad år 2014 formulerades en modell, den så kallade fasmodellen (tidigare kallad fasteorin), ett
verktyg för att kunna planera och kommunicera långsiktiga insatser mot problem i socialt utsatta
områden. I takt med att fler och fler polisområden (och vissa kommuner) börjat använda modellen
har den tillämpats och tolkats på lite olika sätt. Projektet syftar till att vidareutveckla fasmodellen och
göra den mer lättillgänglig och användarvänlig. Vidareutvecklingen kommer att ske genom
systematiskt insamlande av tidigare erfarenheter, genomgång av tidigare forskning samt interna och
externa seminarier. Slutprodukt i projektet blir en skrift som beskriver fasmodellen och ger
vägledning till hur den kan användas.
Initiativ: Brå.
Målgrupp: Polisen, Åklagarmyndigheten, kommuner samt myndigheterna som ingår i den
myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
Startår: 2018.
Redovisningsår: 2019.

Andra och övergripande områden
Utvecklade resultatmått och uppföljning
Brå har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en modell för hur resultatmått och uppföljning inom
rättskedjan skulle kunna utvecklas. Syftet är att ge en bild av hur en mer ändamålsenlig styrning och
uppföljning av verksamheterna skulle kunna utformas. Modellen ska utgå från såväl befintlig statistik
som statistik som kommer att eller skulle kunna utvecklas, bland annat inom ramen för arbetet med
att digitalisera rättskedjan. Brå ska även överväga om andra kunskapskällor kan användas,
exempelvis Nationella trygghetsundersökningen. Hänsyn ska tas både till behovet av en
sammanhållen uppföljning i rättskedjan och till de enskilda myndigheternas behov av uppföljning,
liksom i möjligaste mån till både kvantitativa och kvalitativa aspekter. I uppdraget ingår även att
beskriva vilket utvecklingsarbete som krävs för att realisera modellen och att bedöma vilka delar av
detta som är mest angelägna.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Domstolsverket och Kriminalvården.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.
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Grov kvinnofridskränkning
Lagstiftningen om grov kvinnofridskränkning infördes 1998 för att stärka det straffrättsliga skyddet
för kvinnor som utsätts för systematiska övergrepp av sin nuvarande eller tidigare partner. Fram till
2008 ökade antalet anmälda, uppklarade och lagförda brott avseende grov kvinnofridskränkning
kontinuerligt, för att därefter minska. Syftet med projektet är att analysera varför detta antal
minskat. I möjligaste mån ska även utvecklingen av grov fridskränkning analyseras, liksom dess
orsaker. I uppdraget ingår också att analysera hur strafftiderna för dessa brott utvecklats sedan
straffskärpningen 2013.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.
Tystnadskulturer
Brå har fått i uppdrag av regeringen att studera fenomenet tystnadskultur och brottet övergrepp i
rättssak. Brå ska belysa mekanismerna bakom att tystnadskulturer uppstår och upprätthålls i
exempelvis socialt utsatta områden och inom organiserad brottslighet, samt vid relations- och
hedersvåld. Brå ska även, utifrån nationell och internationell kunskap, lämna förslag på hur
tystnadskulturer och övergrepp i rättssak skulle kunna motverkas.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupp: Regeringen och rättsväsendets myndigheter.
Startår: 2018.
Redovisningsår: 2019.

Internationell och EU-finansierad verksamhet
The Stockholm Criminology Symposium
Brå ansvarar för genomförandet av The Stockholm Criminology Symposium, som årligen har
runt 500 deltagare och i år genomförs den 12-14 juni. Brå ansvarar även för prisceremonin för The
Stockholm Prize in Criminology, som hålls inom ramen för symposiet. Årets pristagare är
Professor Herman Goldstein frånUniversity of Wisconsin Law School (USA) som får priset för sin
forskning om förbättrat och problemorienterat polisarbete. Hans forskning ligger även till grund för
årets huvudtema, Models for successful policing.
Initiativ: Regeringen.
Målgrupper: Forskare, beslutsfattare och praktiker inom kriminologi eller ämnesområden som ligger
nära symposiets tema från rättsväsendet regeringskansli, organisationer eller institut i Sverige och
andra länder.
Startår: 2017.
Redovisningsår: 2018.
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MORE
Projektet handlar om organiserad brottslighets infiltration av näringslivet och är en fortsättning på
EU-projektet ARIEL. Projektets syfte är att ta fram en riskbedömningsmodell för denna infiltration, att
operationalisera modellen med bland annat riskkartor (branscher) samt att testa dessa inom några
av EU:s medlemsländer. Många av faktorerna i modellen har bäring på samhällets åtgärder mot
penningtvätt. Förutom Sverige ingår Italien och Tyskland i projektet. Det material som ligger till grund
för riskmodellen består av förundersökningar, underrättelsematerial, domar och myndighetsrapporter. Även expertintervjuer kommer att genomföras.
Initiativ: Transcrime Italien (EU-finansierat).
Samarbetspartners: Bundeskriminalamt och Europol.
Målgrupp: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,
Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.
Startår: 2016.
Redovisningsår: 2018.
PROTON
Med EU-medel (Horizon 2020) genomför ett stort antal universitet, institutioner och företag ett
treårigt forskningsprojekt där syftet är att ta fram ett IT-baserat modelleringssystem för att
förebygga organiserad brottslighet och terrorism. Modelleringssystemet ska bland annat användas
för att simulera vad som sker med organiserad brottslighet och terrorism vid olika samhälleliga och
miljömässiga förändringar samt vid olika policybetonade åtgärder. Särskilt betonas systemet för att
motverka rekrytering. I projektet ingår olika steg för att ta fram modelleringssystemet.
Grundläggande är att undersöka de faktorer av social, psykologisk och ekonomisk natur som
påverkar uppkomsten av organiserad brottslighet och terrornätverk. Det gäller också betydelsen av
internet och sociala medier samt ekonomisk ojämlikhet. Vidare undersöks uppkomsten av kriminella
karriärer. Brå tillhör den så kallade policygruppen i projektet. De andra i gruppen är bland annat
UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), EUPN (European Crime Prevention Network) och
WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum). Uppgiften är att bedöma de
resultat som kommer fram i de olika stegen i projektet. Det gäller både den bakomliggande forskning
som bedrivs och själva modelleringssystemet. Brås insatser kommer att bestå av seminarier där
relevanta myndigheter bjuds in.
Initiativ: Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime i Milano och The Hebrew University of
Jerusalem.
Målgrupper: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Säkerhetspolisen och kommuner.
Startår: 2016.
Redovisningsår: 2019.
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Utveckling av brottsförebyggande arbete
Regeringen presenterade våren 2017 det nya nationella brottsförebyggande programmet
Tillsammans mot brott som omfattar övergripande inriktningar och prioriteringar för det
brottsförebyggande arbetet i Sverige. I programmet berörs allt från individinriktade insatser till
förebyggande åtgärder mot situationer eller platser där risken för brott är hög.
Programmet syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strukturerat
brottsförebyggande arbete i samhället. Det syftar också till att stimulera och entusiasmera fler
aktörer att arbeta brottsförebyggande och samverka, på lokal, regional och nationell nivå och att
bredda spektrumet av brottsförebyggande aktörer mot näringsliv och civilsamhälle.
Regeringen gav också under 2017 Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet och samordningen
för brottsförebyggande arbete. Insatserna ska utgöra en förstärkning av myndighetens befintliga
arbete inom området. Brå ska därmed fortsatt främja det brottsförebyggande arbetet genom att
utveckla och sprida kunskap, fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och handledning i
brottsförebyggande frågor.
I uppdraget ingår följande uppgifter:
•

Inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad samverkan på det
brottsförebyggande området. I det ingår att kartlägga vilka samverkansforum och nätverk för
brottsförebyggande arbete som finns i dag, samt vilka resurser dessa har för att ge stöd till
den lokala nivån.

•

Utifrån identifierade angelägna utvecklingsbehov utveckla konkret stöd till
brottsförebyggande aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

•

Ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete.

•

Stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samordning av
brottsförebyggande arbete.

•

Årligen ta fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och
utvecklats. Rapporten ska belysa vad insatserna har lett till och lyfta fram de mest centrala
fortsatta utvecklingsbehoven.

I regeringens uppdrag ingår även att ge stöd till en nationell samordnare för brottsförebyggande
arbete. Regeringen har dock inte tillsatt någon nationell samordnare, varvid inget stöd planeras från
Brå.
Brås stöd till det brottsförebyggande arbetet 2018 tar sin utgångspunkt i regeringsuppdraget och
regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.
Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet
Brås systematiska omvärldsbevakning på det brottsförebyggande området på Brå används som
underlag för verksamhetsstyrning och identifiering av angelägna utvecklingsområden för både
rättsväsende och andra aktörer som behöver ingå i det brottsförebyggande arbetet. Brå samlar in
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exempel på kunskapsbaserad, beprövad eller utvärderad brottsförebyggande verksamhet från olika
samhällssektorer, liksom annan relevant information. Insamlandet sker från forsknings- och
utvecklingsprojekt som drivs både nationellt och internationellt. Den information som myndigheten
fångar upp genom omvärldsbevakningen bidrar även med underlag till Brås årsrapport om läget på
det brottsförebyggande området i Sverige. Enligt uppdraget från regeringen ska Brå årligen ta fram
en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har bedrivits och utvecklats. Beskrivningen ska
avse myndighetens eget arbete, men även ge en övergripande bild av utvecklingen i övrigt på lokal,
regional och nationell nivå. Rapporten ska belysa vad insatserna lett till och lyfta fram de mest
centrala fortsatta utvecklingsbehoven. Under 2017 inleddes ett arbete med att skapa en struktur och
organisation för arbetet med årsrapporten som ska kunna användas löpande påföljande år och
därmed ingå i enhetens ordinarie arbete. I detta strukturerade arbetssätt ingår flera
enkätundersökningar, inhämtande av erfarenheter och kunskaper från de olika utvecklinsprojekt som
bedrivs i Brås regi, arbetet med länsstyrelserna och från de som erhållit ekonomiskt stöd. Under
2018, och framgent, kommer också arbetet med den nationella nätverksstruktur som ska byggas upp
kunna bidra med värdefulla inspel till den årliga rapporteringen.
Brås utgångspunkt är att den årliga rapporten ska utgöra ett strategiskt verktyg för aktörer på
nationell, regional och lokal nivå, i arbetet med att utveckla kunskapsbaserat arbete, utifrån
målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet.
Nationell nätverksstruktur
Enligt uppdraget ska den nationella nätverksstrukturen bidra till såväl erfarenhets- och
kunskapsutbyte som samordning, samt ha förmåga att identifiera problemområden och bidra med
lösningar. Den ska i första hand bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och vara ett forum för
att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen eller problemområden som kräver koordinerade
insatser från flera aktörer. Utifrån behov kan även andra relevanta aktörer som civilsamhälle och
näringsliv engageras.
Brå har under 2017 kartlagt vilka samverkansforum och nätverk för brottsförebyggande arbete på
nationell och regional nivå som finns i dag samt vilka resurser dessa har för att ge stöd till den lokala
nivån. Under året inrättades ett nationellt kärnnätverk, med representanter från Brå, Polisen och
Sveriges kommuner och Landsting (SKL), liksom ett nätverk bestående av länsstyrelsernas regionala
brottsförebyggande samordnare. Kartläggningen ska fortsättningsvis utgöra ett stöd i processen
kring utformningen av nätverksstrukturen genom att bland annat identifiera på vilka områden det
redan finns fungerande nätverk. Kärnnätverket kommer under 2018 att utökas med kompletterande
operativa nätverk, kopplade till arbete i de olika projekten med inriktning mot exempelvis situationell
prevention, socialt utsatta områden eller stöd i typkommuner.
Processtöd till typområden
Brå ska utifrån det behov som myndigheten identifierar utveckla konkret stöd till brottsförebyggande
aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Under år 2016 började Brå därför att ge ett antal
kommuner återkommande processtöd i den kunskapsbaserade brottsförebyggande processen, med
utgångspunkt i tre identifierade typer av utmaningar: 1) att arbeta brottsförebyggande i ett lokalt
polisområde med små kommuner med begränsade resurser, 2) att starta upp ett brottsförebyggande
arbete samt 3) att fördjupa samverkan mellan kommun och polis. Tillsammans med länsstyrelser har
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Brå koncentrerat ett löpande metodstöd till sammanlagt sexton kommuner och lokalpolisområden.
Som avslutning på projektet kommer erfarenheterna från metodstödet i de sexton typområdena att
samlas i en slutrapport som inkluderar vägledande delar och metodstöd som främst vänder sig till
länsstyrelserna i deras stöd till lokalt brottsförebyggande arbete. Utöver slutrapporten kommer en
rad delprodukter att tas fram, bland annat en metodstödshandbok i orsaksanalys. Målet är dels att
de områden där stödet ges ska höja sin kunskapsnivå när det gäller kunskapsbaserat arbete, dels att
de erfarenheter som arbetet ger även ska bidra till att höja nivån generellt och göra Brås (och andras)
stöd mer målgruppsanpassat.
Samarbetspartner: Polisens utvecklingscentrum Syd och Väst, Örebro universitet, Luleå tekniska
universitet samt berörda kommuner och lokalpolisområden, Länsstyrelsen Västerbotten och
Länsstyrelsen Skåne.
Stöd till socialt utsatta områden
Som en del i att utveckla konkret stöd till brottsförebyggande aktörer har Brå två pågående projekt
med metodutveckling av lokalt brottsförebyggande arbete i socialt utsatta områden.
Projekt 1: Pilottest av överföring av existerande brottsförebyggande metoder till socialt utsatta områden

För att utveckla ett långsiktigt och kunskapsbaserat arbete i socialt utsatta områden har Brå sedan
2016 drivit, och som en av flera aktörer, stöttat ett utvecklingsarbete i sju kommuner med socialt
utsatta områden. Projektet kommer att avslutas under 2018 med ett slutseminarium och en
utvärdering som sammanfattar erfarenheterna av arbetet. Resultaten kommer främst att överföras
till länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare som underlag för deras utveckling av ett
verksamhetsnära metodstöd.
Projekt 2: Pilottest av Amerikansk metod i Malmö

Under 2017 har en förstudie genomförts i Malmö för att testa en samverkansmetod för att minska
dödligt gängrelaterat våld, Group violence intervention (G.V.I.). Brå kommer att stödja
genomförandet av pilotprojektet två år framåt. Det kommer att utvärderas och Brå kommer att bidra
till att erfarenheterna tillvaratas på nationell nivå. Förstudien och pilotprojetet genomförs i
samarbete med The National Network for Safe Communities vid John Jay College i New York.
Samarbetspartner: Polisens utvecklingscentrum Syd och Väst, , John Jay College, samt berörda
kommuner och lokalpolisområden.
Situationell prevention
Ett identifierat angeläget utvecklingsbehov är det situationella brottsförebyggande arbetet som är
eftersatt i förhållande till sociala insatser. Ett arbete inleddes 2016 i syfte öka olika aktörers
medvetenhet och prioritering av situationellt arbete. Bland annat har två forskningsnätverk för
fortsatt metodutveckling inrättats med hjälp av riktat ekonomiskt stöd från Brå (Säkra platser och
Säkra platser väst). Under 2018 fokuseras insatserna på att fortsätta sprida den information och
kunskap som togs fram under 2017 till de målgrupper som bäst kan använda den, bland annat med
hjälp av andra myndigheter som Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Spridningen kommer främst att ske inom ramen för
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nationell nätverksstruktur. Målet är att fler lokala brottsförebyggande aktörer ska arbeta med
situationella insatser mot brott.
Samarbetspartner: Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Chalmers i Göteborg.
Basutbildning i brottsförebyggande arbete
Brå ska, enligt regeringens uppdrag, utveckla, sprida och förvalta grundläggande utbildning.
Utbildningen ska bidra till att höja kunskapsnivån och till att underlätta samordningen hos
exempelvis kommunsamordnare och kommunpoliser, samt andra brottsförebyggande aktörer på
lokal, regional och nationell nivå. Under 2017 skapades och genomfördes en webbaserad
basutbildning , som ger grundläggande kunskaper i brottsförebyggande arbete och syftar till att öka
de lokala brottsförebyggarnas förmåga att arbeta kunskapsbaserat till vardags.
Under 2018 genomförs utbildningen igen, vid minst fyra tillfällen. Kapaciteten kommer att utökas för
att vid dessa tillfällen kunna utbilda fler än under pilotåret. Basutbildningen kommer också att
vidareutvecklas under 2018 för att passa olika specifika målgrupper. Under 2018 avslutas
utbildningsverksamheten i Den tidigare projektformen avslutas och övergår i löpande verksamhet.
Målet är att fler ska kunna arbeta kunskapsbaserat och ges förutsättningar för att göra det.
Stöd till länsstyrelsernas brottsförebyggande arbete
Länsstyrelserna har i uppdrag från regeringen att inrätta regionala samordnare, för att stödja
utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt regionalt och lokalt brottsförebyggande arbete,
som också är långsiktigt hållbart. Enligt regeringsuppdraget ska Brå bistå länsstyrelserna i detta
arbete. Såväl länsstyrelsernas arbete som Brås stöd har byggts upp under 2017 och en struktur för
kommunikation och samarbete mellan Brå och länsstyrelserna har skapats och så gott som
implementerats, för att möjliggöra en övergång till löpande, ordinarie verksamhet. Detta arbete
fortsätter under 2018. Det övergripande målet med Brås stöd är att utveckla ett kunskapsbaserat och
effektivt regionalt och lokalt brottsförebyggande arbete som är långsiktigt och hållbart.
Målen för 2018 är att
•
•

•
•

kartlägga behovet av stöd och utbildning hos de rekryterade regionala samordnarna och
sammanställa detta i en PM.
medverka till att till de regionala samordnarna får grundläggande kunskaper om Brå
verksamhet och Brås utgångspunkter för ett effektivt, kunskapsbaserat och hållbart
brottsförebyggande arbete
upprätta en digital samverkansplattform för de regionala samordnarna och Brå, och
underhålla plattformen.
samla de regionala samordnarna fyra gånger under året, till möten för kunskapsöverföring,
erfarenhetsutbyte och kommunikation.

Under 2018 avslutas utvecklingen av stödet i projektform och övergår i löpande verksamhet.
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Spridning god praktik
Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i hela landet
genom flera kommunikationskanaler. En viktig kanal för att föra ut kunskap och goda exempel är
sidan ”Förebygga brott” på Brås webbplats. Där beskrivs också pågående projekt och andra
aktualiteter i fältet. Under 2017 fick sidan en nästan hundraprocentig ökning av antalet besök, och
under 2018 fortsätter därför arbetet med att föra ut angelägen information till målgrupperna via
webbplatsen.
En ingång till ”Förebygga brott” går via den grupp för lokala brottsförebyggande aktörer som Brå
skapat i ett digitalt, socialt forum. Under 2018 fortsätter Brå att stimulera arbetet i gruppen och
främja kunskapsutbytet mellan medlemmarna.
Ett annat viktigt forum för Brås spridning av kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete är den
årligen återkommande nationella konferensen Råd för framtiden. År 2018 genomför Brå konferensen
i samarbete med Örebro kommun och Örebro universitet, med temat Från program till praktik. Syftet
med konferensen är ge lokala brottsförebyggande aktörer kunskap att ta initiativ till, besluta om,
implementera och utveckla aktiviteter som minskar antalet brott och rädslan för brott. Konferensen
förväntas få cirka 500 deltagare. Samtidigt inleds förberedelserna för Råd för framtiden 2019.
Under 2016 tog Brå fram faktablad med kortfattad information om ett antal specifika brottstyper, ett
arbete som fortsätter under 2018. Varje faktablad omfattar information som stödjer ett kunskapsbaserat arbetssätt för just den brottstypen – hur den kan kartläggas, vilka man kan samarbeta med,
vilka som har information om fenomenet, vilken lagstiftning man bör känna till, och så vidare.
Spridning sker också löpande i andra sammanhang, såsom andra myndigheters och organisationers
konferenser, seminarier, utbildningar och workshops samt i de referens- och samverkansgrupper
som Brå deltar i.
Ekonomiskt stöd
Brå fördelar årligen ekonomiskt stöd för utvärdering av lokal brottsförebyggande verksamhet som
utgår från en tydlig problembild. Till det ekonomiska stödet knyts ett tätt metodstöd, där de aktörer
som tilldelats medel får kontinuerlig återkoppling kring arbetet, hur det kan förstärkas eller
utvecklas. Den täta kontakten och handläggningen av det ekonomiska stödet utgör en del i Brås
kunskapsuppbyggnad av det lokala brottsförebyggande arbetet. För att sprida kunskapen vidare
används främst Brås webbplats. Förutom det ekonomiska stöd som tilldelas efter ett ansökningsförfarande, fördelar Brå också ett riktat stöd utifrån angelägna utvecklingsbehov. Fokus under 2018
är på utveckling av kunskapsbaserat arbete och kan ges för att stärka arbetet med situationell
prevention, nätverksstrukturer runt särskilda frågor eller utveckling av en särskild metod.
EUCPN och ECPA 2018
Sverige ingår i EU:s brottförebyggande nätverk European Crime Prevention Network (EUCPN), och vid
behov bidrar Brå i arbetet i nätverkets styrelse. Varje år anordnar EUCPN en tävling om det bästa
lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Awards (ECPA), för att ge
internationell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete. Ordförandelandet arrangerar
den europeiska finalen och utser ett tema för tävlingen varje år. Brå nominerar det svenska bidraget
till tävlingen, oftast genom en nationell uttagningstävling, där det vinnande bidraget utses av en jury
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med representanter för Brå och organisationer med koppling till årets tema. Syftet med en nationell
uttagningstävling är att, utöver att nominera ett bidrag, också uppmärksamma ett aktuellt tema för
det brottsförebyggande arbetet och fördjupa berörda aktörers kunskap.

Internt stöd och utveckling av myndigheten
Staben
Under 2018 kommer ett antal projekt att sortera under staben. Bland annat kommer Brå, i enlighet
med regleringsbrevet, att genomföra den handlingsplan som togs fram 2015 för utveckling av arbetet
med jämställdhetsintegrering, för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska
målen. Handlingsplanen innehåller identifierade utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som
myndigheten avser att vidta, och kommer att genomföras under 2016–2018. Brå kommer bland
annat att se över statistikprodukterna, och genomföra genomlysningar av ett urval rapporter och av
myndighetens kommunikation för att identifiera förbättringsområden. Myndigheten kommer att
genomföra ett antal utbildningar för att stärka samtliga medarbetares förmåga att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i det egna arbetet och därmed i myndighetens produktion. Brå kommer
också att medverka till att ett jämställdhetsperspektiv integreras i det lokala brottsförebyggande
arbetet. Därutöver kommer de projekt som bedrivs av den nya befattningen forsknings- och
utredningsråd att sortera under staben.

Förvaltningsavdelningen
Inom förvaltningsavdelningen ryms personalenheten, kommunikationsenheten, it-enheten och
enheten för ekonomi och administration samt avdelningens kansli, där myndighetens jurister är
placerade. Nedan beskrivs de olika enheternas prioriterade arbete under 2018.
Ekonomi och administration
Enheten för ekonomi och administration ansvarar för myndighetens övergripande styrning och
utveckling inom områdena ekonomiadministration, registratur och arkiv, kontorsstöd och lokaler
samt fysisk säkerhet och informationssäkerhet. Enhetens uppdrag är att ge råd, stöd och service
inom ansvarsområdena för att underlätta effektiva arbetssätt på Brå. Enheten ska ständigt förbättra
och utveckla processer, rutiner och arbetssätt samt säkerställa att arbetet utgår från och följer
gällande lagar, avtal och bestämmelser.
Personalfrågor
Personalenheten ansvarar för personal-och organisationsfrågor, inklusive lönefunktionen. Brå
bedriver ett aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas engagemang och
kompetens tas tillvara och utvecklas, och fortsätter under 2018 att arbeta med verksamhets- och
ledarutveckling. Under 2018 fortsätter arbetsmiljöarbetet med anpassning utifrån Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. I det arbetet ingår översyn av arbetssätt och
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dokumentation samt seminarier för chefer och anställda. Brå arbetar aktivt för att uppnå regeringens
målsättning om praktikplatser för nyanlända respektive för funktionsnedsatta samt för att bidra till
regeringens satsning på moderna beredskapsjobb.
Kommunikation
Fokusområdet externt 2018 är förbättrad kunskapsspridning och kommunikation med målgrupperna
genom paketering av befintlig kunskap och gruppering av denna kunskap i olika ämnesteman. Internt
fokuserar kommunikationsenheten på att vara ett kommunikativt stöd, projektleda Brås
värdegrundsarbete samt att med hjälp av kommunikation integrera verksamhet och medarbetare
från Center mot våldsbejakande extremism i Brås organisation.
Brå har en omfattande kunskapsproduktion, och kommunikationsenheten stöttar vid behov med
insatser under hela processen, såväl genom att diskutera målgrupper som att producera rapporter
och att ta fram strategier och budskap för att kommunicera myndighetens framtagna kunskap i
lämpliga kanaler. Genom interna föreläsningar och kurser, inom bland annat rapportskrivning,
presentationsteknik och mediekontakter, får medarbetarna ytterligare stöd i att förmedla Brås
kunskap. Vi fortsätter även arbetet med att förankra och skapa insikt om statens värdegrund. I den
externa kommunikationen kommer Brå att arbeta mer med ämnesteman. Målsättningen är att bli
tydligare i kommunikationen genom att anpassa teman för olika format och budskap i olika kanaler
till Brås målgrupper. Samtidigt fortsätter vi att utveckla Brås digitala närvaro genom förbättrad
statistikvisualisering och kortfilmer med text, bilder och grafik samt genom LinkedIn och
poddsändningar. Brås kunskap sprids också genom föreläsningar eller med informationsbord på
relevanta konferenser, liksom genom egna seminarier och konferenser. Förutom konferenserna Råd
för framtiden och Stockholm Criminology Symposium, liksom arrangemang under Almedalsveckan,
arrangerar Brå även seminarier löpande.

IT
It-frågorna på Brå omfattar myndighetens interna nätverk, it-relaterad utrustning, it-relaterat
supportstöd, it-säkerhet, förvaltning och nyutveckling av myndighetens statistiksystem och interna
stödsystem, men även externa förbindelser mot internet och utlokaliserade servrar liksom med
andra myndigheter inom rättsväsendet. Därtill kommer det it-intensiva arbetet med olika typer av
statistik som myndigheten producerar. Detta gäller inte minst kriminalstatistiken, såväl den löpande
driften med att samla in och producera den officiella statistiken som att genomföra mer
komplicerade uttag ur systemet. Verksamheten 2018 kommer framförallt att fokusera på att stödja
inrättandet av det nya centret mot våldsbejakande extremism samt att ytterligare stärka itsäkerheten för att möta de ökade säkerhetskrav som ställs både internt och externt. Detta är också
ett led i myndighetens kontinuerliga informationssäkerhetsarbete. Den strategiska utvecklingen av
myndighetens it-plattform och tjänster, som inleddes 2014, kommer även drivas vidare under 2018,
med betoning på att stödja resfria möten.

29

Förvaltningsavdelningens kansli
Den juridiska funktionens arbetsområden har en tyngdpunkt på förvaltningsrätt. Funktionen biträder
generaldirektören samt ger juridiskt stöd till myndighetens olika enheter. Den juridiska funktionen
har även en kontrollerande uppgift och ska se till att myndighetens arbete är förenligt med gällande
rätt. Inom funktionen finns myndighetens personuppgiftsombud, med de kontrollfunktioner som
följer av lagstiftningen. Bland de vanligaste uppgifterna finns frågor kring hantering av personuppgifter och sekretessfrågor. Den juridiska funktionen har också det övergripande ansvaret för
arbetet med remisser, med uppgift att samordna myndighetens yttranden och se till att remisserna
handläggs på ett ändamålsenligt sätt.
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R

Prioriterat kvalitetsarbete inom den officiella
kriminalstatistiken

R

R

Ny statistik över brott och brottsmisstankar i
brottmålsprocessen

Utveckling av ny statistik samt databas för
verksamhetsuppföljning i rättsväsendet

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter (främst Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten) samt statistikens övriga

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter (främst Polismyndigheten,
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten) samt statistikens övriga
användare.

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga
användare.

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga
användare.

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga
användare.

Målgrupp

Ej beslutat

2018

2018

Löpande

Löpande

Redovisn.år

ers

Ers

Ers, IT

Ers

Ers

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

R

Räls – Rättsväsendets leveranser till SOR
(etapp 12)

Utveckling av rättsväsendeinriktad statistik

R

Initiativ

Löpande produktion och förvaltning av den
officiella kriminalstatistiken

Produktion av offentlig kriminalstatistik

STATISTIKVERKSAMHET

Verksamhet

Översikt över verksamheten 2018, i korthet

1

9

8

8

8

7

Sida

R

RIF etapp 2

E

R

Utveckling av Nationella
trygghetsundersökningen (NTU)

Socialt utsatta områden i urban miljö (enligt
NTU)

Regeringen, rättsväsendets myndigheter och allmänheten.

Regeringen, riksdagen och rättsväsendets myndigheter.

Esu

Esu

Esu

Esu

Esu

Ers, IT

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

Löpande

2018

2018

Årligen

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga
användare.
Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga
användare.

2018

2018

Redovisn.år

Rättsväsendets myndigheter, främst Polismyndigheten, samt socialtjänsten
och andra som intresserar sig för ungdomsfrågor.

Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter samt statistikens övriga
användare.

användare.
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I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

Analys av statistik om brottsutvecklingen och
R

R

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Andra statistiska verksamheter

R

Skolundersökningen om brott (SUB)

Surveybaserad statistik

Initiativ

Verksamhet

2

12

11

11

10

10

9

Sida

R

F
R
R

Prognoser över verksamhetsvolymerna i
rättsväsendet

Utvärdering av polisens hatbrottsmarkering

Statistikservice

Internationellt samarbete

R
F

Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott

Motverka otillåten påverkan inom
idrottsrörelsen

Riksidrottsförbundet, andra relevanta idrottsliga aktörer, Skatteverket,
Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och i förlängningen
Ekobrottsmyndigheten.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten samt allmänheten.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, berörda myndigheter
samt organisationer inom det civila samhället.

Regeringen, riksdagen och statistikens användare.

Regeringen, riksdagen och statistikens användare.

Polismyndigheten

Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Domstolsverket, Kriminalvården och Ekobrottsmyndigheten.

Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten,
Domstolsverket och andra aktörer inom området.
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2018

2019

2019

Löpande

Löpande

2018

Årligen

2018

Redovisn.år

EkoOrg

FoU

FoU

Ers, Esu

Ers, Esu

Esu

Esu

Esu

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

R

Antisemitiska hatbrott

Brottsligheten

FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSVERKSAMHET

R

Initiativ

Kunskap om hatbrott

om rättsväsendets verksamhetsresultat

Verksamhet

3

15

14

14

13

13

13

12

12

Sida

F
E
E

Penningtvättsbrott

Skjutningar kopplade till kriminella nätverk

Det dödliga våldets utveckling fram till 2017

R

R

R

R

R

Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta
områden

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
Regeringen och rättsväsendet.

Regeringen och Polismyndigheten samt övriga intressenter.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket,
Kriminalvården, Domstolsverket samt tingsrätter.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket samt
tingsrätter.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och
socialtjänsten.

Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten samt allmänheten.

Regeringen, Polismyndigheten, Kriminalvården och avhopparverksamheter.

Regeringen, rättsväsendet och rapporteringsskyldiga verksamhetsutövare.

Regeringen, Brottsoffermyndigheten, lokala brottsförebyggande råden,
intresseorganisationer (t.ex. PRO) samt flera av rättsväsendets myndigheter.

Målgrupp

2019

2018

2020

2019

2018

2018

2019

2018

2019

2018

Redovisn.år

Staben

Upo

Upo

Upo

EkoOrg

Staben

FoU

EkoOrg

EkoOrg

FoU

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

R

Förundersökningsbegränsningar

Polis- och åklagarverksamhet

E

Initiativ

Brott mot äldre

Verksamhet

4

18

18

18

17

17

17

16

16

16

15

Sida

F, E
F
F, E

Fallstudie av polisens medborgarlöften

Kroppsburna kameror

Skrift om fasmodellen (tidigare Trygg i
Angered)

R

Tystnadskultur

Forskare och praktiker, såväl nationella som internationella, inom
forskningsvärlden och rättsväsendet samt på regional och lokal samhällsnivå.

Regeringen och rättsväsendet.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Domstolsverket och Kriminalvården.

Regeringen, rättsväsendet, myndigheter i GOB-satsningen och kommuner.

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket.

Regeringen, Polismyndigheten, SKL och kommuner.

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommuner.

Målgrupp

2018

2019

2018

2018

2018*

2019

2018

2018

Redovisn.år

Kom

EkoOrg

FoU

FoU

EkoOrg

EkoOrg

Upo

EkoOrg

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

The Stockholm Criminology Symposium

R

R

Grov kvinnofridskränkning

Internationell och EU-finansierad
verksamhet

R

Utvecklade resultatmått och uppföljning

Andra och övergripande områden

F, E

Initiativ

Södertäljesatsningen

Verksamhet

5

21

21

21

20

20

19

19

19

Sida

F

PROTON

R
R

R

R
R

R

Nationell nätverksstruktur

Processtöd i typområden

Situationell prevention

Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Stöd till länsstyrelsernas brottsförebyggande
arbete

Spridning av god praktik

2018

2018

Länsstyrelsernas samordnare för brottsförebyggande arbete.

Främst lokala och regionala brottsförebyggande aktörer inom kommun och
polis.

2018

2018

Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner
och landsting och andra brottsförebyggande aktörer.
Främst lokala brottsförebyggande aktörer inom kommun och polis.

2018

Löpande

Primärt lokala brottsförebyggande aktörer i respektive typområde, och i
förlängningen alla lokala brottsförebyggande aktörer.

Nationella brottsförebyggande aktörer.

Årligen

2019

Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Säkerhetspolisen och kommuner.

Regeringen, brottsförebyggande aktörer på nationell, regional och lokal nivå
som länsstyrelser, kommuner och polismyndigheten.

2018

Redovisn.år

Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket,
Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.

Målgrupp

Uba

Uba

Uba

Uba

Uba

Uba

Uba

EkoOrg

EkoOrg

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

R

Strategisk utveckling av det
brottsförebyggande arbetet

Utveckling av lokalt brottsförebygg. arbete

F

Initiativ

MORE

Verksamhet

6

27

26

26

25

24

24

23

22

22

Sida

F

E
E

E
E

Lagkrav på e-fakturering för hela offentliga
sektorn

Lokalförsörjning för myndigheten

Lokalförsörjning för Center mot
våldsbejakande extremism (iterimslokal)

Utökat skalskydd

Informationssäkerhet

Brå.

Brå.

Brå.

Brå.

Brå.

Brå.

Regeringen, rättsväsendets myndigheter och andra användare av Brås
produktion.

Lokala brottsförebyggande aktörer inom kommun och polis.

Lokala brottsförebyggande aktörer inom kommun och polis.

Målgrupp

2018

2018

2018

2018

2018

2019

2018

2018

2018

Redovisn.år

EkAd

EkAd

EkAd

EkAd

EkAd

EkAd

Staben

Uba

Uba

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

Personal- och organisationsutveckling

F

E-arkiv

Ekonomi och administration

Jämställdhetsintegrering

R

R

The European Crime Prevention
Award (ECPA)

INTERNT STÖD OCH UTVECKLING AV MYNDIGHETEN

R

Initiativ

Ekonomiskt stöd

Verksamhet

7

28

28

28

28

28

28

28

27

27

Sida

R

F

E
E
E

Praktik för nyanlända arbetssökande
respektive personer med
funktionsnedsättning.

Arbetsmiljöarbete utifrån organisatorisk och
social arbetsmiljö

Ledarutveckling

Strategisk långsiktig lönebildning

Värdegrund – uppföljning av personaldag

V

Internt stöd och internkommunikation

R

Räls

Regeringen, riksdagen, rättsväsendet, forskare och allmänheten.

Regeringen, riksdagen och rättsväsendet.

Brå.

Beslutsfattare inom regering och rättsväsende samt lokala och regionala
brottsförebyggande aktörer.

Brå.

Brå.

Brå.

Brå.

Nyanlända, personer med funktionsnedsättning, regeringen samt Brå. Arbetet
sker i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Långtidsarbetslösa, nyanlända, regeringen samt Statskontoret.

Målgrupp

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2020

Redovisn.år

IT, Ers

IT, Ers

Kom

Kom

Kom

PE

PE

PE

PE

PE

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

R

RIF etapp 2

IT

R, E

Extern kommunikation

Kommunikation

R

Initiativ

Moderna beredskapsjobb

Verksamhet

8

29

29

29

29

28

28

28

28

28

28

Sida

E, F

V
V
V

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
– it

Utveckla myndighetens infrastruktur

Löpande it-drift

Löpande it-förvaltning

Regeringen, riksdagen, rättsväsendet, forskare och allmänheten.

Brå.

Brå.

Brå och Polismyndigheten.

Regeringen, riksdagen, rättsväsendet, forskare och allmänheten.

Målgrupp

Löpande

Löpande

Löpande

2018

2018

Redovisn.år

IT

IT

IT

IT

IT, Ers

Ansv. enhet

* Projektet kan komma att förlängas.

I tabellens kolumn Ansvarig enhet används följande förkortningar:
EkAd = Enheten för ekonomi och administration; EkoOrg= Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet; Ers = Enheten för rättsstatistik; Esu = Enheten för statistiska undersökningar;
FAK = Förvaltningsavdelningens kansli; FoU = Enheten för forskning och utveckling; IT = Enheten för IT; Kom = Enheten för kommunikation; PE = Personalenheten; Uba = Enheten för
utveckling av brottsförebyggande arbete; Upo = Enheten för utvärdering och polisforskning.

I tabellens kolumn Initiativ används följande förkortningar:
E = egeninitierade projekt; F = förfrågan från annan aktör; R = regeringsuppdrag och uppdrag som följer av regeringens instruktion; V = verksamhetsstöd.

R

Initiativ

Spurt

Verksamhet

9

29

29

29

29

29

Sida
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