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GENERALDIREKTÖREN OM ÅRET SOM GÅTT

Generaldirektören om året som gått

Brottsförebyggande rådet har en viktig roll som kunskapscentrum genom att 
leverera bland annat statistik och forskningsstudier, som underlag för lagstift-
ning och till nytta för verksamheten hos rättsväsendets myndigheter.

Brå arbetar med att utveckla statistikverksamheten så att den bättre kan möta 
användarnas behov. Under året publicerades stora mängder statistik, om 
exempelvis utsatthet för brott, misstänkta personer, kriminalvård och återfall 
i brott. Från och med 2019 ingår nu också de omfattande brottsoffer- och 
självdeklarationsstudier som Brå genomför – Nationella trygghetsundersök-
ningen (NTU) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU) – i Sveriges 
officiella statistik. 

Forskningsverksamheten redovisade under året, på regeringens uppdrag, 
bland annat kunskap om antisemitiska hatbrott, tystnadskulturer, grov kvin-
nofridskränkning och rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott. Därtill pub-
licerade Brå egeninitierade forskningsrapporter om bland annat skjutningar i 
kriminella miljöer och det dödliga våldets utveckling.

I Brås uppdrag ingår att ge stöd till brottsförebyggande arbete och att ut-
veckla samverkan och samordning mellan aktörer på olika nivåer. Arbetet 
under året inkluderade utveckling och spridning av god praktik till lokala och 
regionala målgrupper, fördelning av ekonomiskt stöd samt metodstöd och 
handledning i brottsförebyggande frågor. 

Center mot våldsbejakande extremism, CVE, arbetar med att utveckla det 
kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet för att förebygga våldsbeja-
kande extremism på såväl nationell, som på regional och lokal nivå. Centrets 
medarbetare har under året besökt ett stort antal kommuner för att ge stöd i 
arbetet med exempelvis återvändare.

Jag har tagit över en myndighet vars verksamhet ständigt utvecklas. Nu ser 
jag fram emot att tillsammans med mina medarbetare fortsätta arbetet med 
att ta fram kunskap och fakta till nytta för regeringen och rättsväsendet i 
arbetet med att förebygga och bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i 
vårt samhälle.

Kristina Svartz

Stockholm i februari 2020
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Några händelser under året1

NÅGRA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Januari Den 10 januari publicerades kortanalysen Utsatthet för brott.

Den 15 januari publicerades årsrapporten Nationella trygghets- 
undersökningen 2018. Om utsatthet, otrygghet och förtroende.

Februari Den 12 februari publicerades rapporten Skjutningar i kriminella  
miljöer. 

Den 28 februari publicerades rapporten Den framtida verksamhets- 
volymen i rättskedjan (2019–2022).

Mars Den 28 mars publicerades statistiken över anmälda brott 2018. 

Den 29 mars publicerades Det brottsförebyggande arbetet i Sverige. 
Nuläge och utvecklingsbehov 2019. 

April Den 2 april publicerades kortanalysen Brott som begås under  
rättspsykiatrisk vård.

Den 3-4  april hölls konferensen Råd för framtiden i Göteborg.

Den 25 april höll Center mot våldsbejakande extremism ett  
seminarium om folkrätt och internationella konventioner.

Maj Den 27 maj publicerades rapporten Våldtäkt – från anmälan till dom. 

Den 29 maj publicerades rapporten Antisemitiska hatbrott.

Juni Den 3 juni publicerades rapporten Kränkande fotografering. 

Den 10–12 juni hölls konferensen The Stockholm Criminology  
Symposium 2019.

Den 14 juni publicerades rapporten Grov kvinnofridskränkning. 

Juli Den 11 juli publicerades den preliminära statistiken över anmälda 
brott första halvåret 2019. 

Augusti Den 23 augusti publicerades kortanalysen Forensiska undersökningar 
och handläggningsbeslut. 

Den 28 augusti publicerades kortanalysen Hot och kränkningar  
på internet.

September Den 24 september publicerades kortanalysen Brott som begås  
under frivård.

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

Oktober Den 1 oktober publicerades rapporten Tystnadskulturer. 

Den 8 oktober publicerades årsrapporten Nationella trygghets- 
undersökningen 2019. Om utsatthet, otrygghet och förtroende. 

Den 31 oktober publicerades rapporten Hatbrott 2018.

November Den 6 november publicerades rapporten Politikernas trygghets- 
undersökning 2019.

Den 14 november arrangerade Center mot våldsbejakande  
extremism den årliga konferensen Samling mot våldsbejakande  
extremism.

December Den 10 december publicerades rapporten Penningtvättsbrott. 
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KUNSKAPSMYNDIGHET FÖR RÄTTSVÄSENDET

Kunskapsmyndighet för rättsväsendet

Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum för 
rättsväsendet. Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen 
inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brotts-
förebyggande arbete. En viktig uppgift för Brå är att bistå andra myndigheter 
och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och 
statistik. 

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

Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet 
och producerar årligen ett flertal statistikprodukter om brottsligheten och 
rättsväsendets reaktioner på brott. I den officiella statistiken ingår både re-
gisterbaserad statistik och surveybaserad statistik. Vidare tar Brå fram andra 
statistikslag och produkter som bygger på analys av särskilt insamlade data, 
och som inte ingår i den officiella statistiken. 

En lika central uppgift för Brå är att initiera och bedriva forskningsverksam-
het som ger rättsväsendets myndigheter ett kvalificerat underlag för åtgärder 
och prioriteringar, liksom att löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frå-
gor. Myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhällets reaktio-
ner på brott, och utvecklar nya kunskapskällor på området. Vidare bistår Brå 
rättsväsendets myndigheter med stöd som bidrar till att utveckla och effektivi-
sera deras verksamheter. 

I Brås uppdrag ingår även verksamheten för kunskapsstöd. I detta arbete 
ingår att utveckla det nationella, lokala och regionala stödet och samord-
ningen för brottsförebyggande arbete. Brå stödjer också förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism genom Center mot våldsbejakande extremism 
(CVE). Därutöver tillkommer ett flertal betydande interna stödverksamheter, 
såsom it och kommunikation. 

Regeringsuppdraget att jämställdhetsintegrera Brås verksamhet genomsyrar 
myndighetens samtliga verksamhetsområden. 

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

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

• enheten för rättsstatistik, inklusive funktionen för utveckling  
av rättsstatistik

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

• enheten för forskning och utveckling

• enheten för utvärdering och polisforskning

• enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet

• enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete

• Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
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Förvaltningsavdelningen är indelad i fyra enheter och ett kansli:

• enheten för it

• enheten för kommunikation

• enheten för personal

• enheten för ekonomi och administration

• kansliet för juridiskt stöd 

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

Rättsstatistik

Statistiska undersökningar

Forskning och utveckling

Utvärdering 
och polisforskning

Kommunikation

Personal

Ekonomi och administration

Kansliet för juridiskt stöd

Stab

IT

InsynsrådVetenskapligt råd

Förvaltningsavdelning

Generaldirektör

Forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

Utveckling av 
brottsförebyggande arbete

Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE)

Till organisationen hör också Brås insynsråd, vars uppgift är att utöva sam-
hällets insyn i myndighetens organisation och verksamhet och att ge general-
direktören råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstäm-
melse med målen för den. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen och 
kommer huvudsakligen från rättsväsendet och riksdagen. Brås generaldirektör 
är ordförande. Fyra protokollförda möten genomfördes under 2019.

Knutet till Brå är även ett vetenskapligt råd med ledande företrädare för aka-
demin som är verksamma inom kunskapsfält där myndigheten återkommande 
har behov av expertis. Vanligtvis är de sju till antalet, men under året uppstod 
en vakans. De i slutet av året sex ledamöterna hade sin hemvist vid sex olika 
institutioner, vid fem universitet. Ledamöterna informeras om Brås produk-
tion och engageras för att ge råd och att vetenskapligt granska publikationer. 
Under året genomgick manus till 16 publikationer extern vetenskaplig gransk-
ning. Ledamöterna medverkade med granskning av 11 av de 16 publikatio-
nerna. Flera av publikationerna granskades av fler än en granskare. Samman-
taget genomfördes 25 externa vetenskapliga granskningsinsatser, varav 11 
genomfördes av ledamöterna i det vetenskapliga rådet. 

KUNSKAPSMYNDIGHET FÖR RÄTTSVÄSENDET
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Användbar kunskap för utveckling av rättsväsendet
Brås verksamhet sträcker sig över stora delar av det kriminalpolitiska sak-
området, vilket förutsätter vissa begränsningar i angreppssättet. Brå bidrar i 
första hand med kunskap på det samhällsvetenskapliga området vilket inne-
bär att myndigheten inte arbetar med utgångspunkt i specialiteter som teknik, 
medicin, biologi eller psykiatri. 

Brå har tre verksamhetsgrenar: statistikverksamhet, forskningsverksamhet 
samt verksamhet för kunskapsstöd, vilket i sin tur omfattar utveckling av 
brottsförebyggande arbete liksom förebyggande arbete mot våldsbejakande 
extremism. Inom statistikverksamheten producerar Brå löpande ett antal 
regelbundet återkommande statistikprodukter och utvecklar också nya pro-
dukter i projektform. Forskningsverksamheten bedrivs nästan uteslutande i 
projektform och redovisas i huvudsak i form av enskilda rapporter. Den del 
av Brås verksamhet som består av kunskapsstöd bedrivs ofta i projektform, 
men också som särskilda satsningar och löpande arbete och vars resultat 
presenteras i form av olika produkter och aktiviteter, som till exempel webb-
inarier och konferenser.  

Jämställdhetsintegrering
I enlighet med Brås instruktion ska myndigheten integrera ett jämställdhets-
perspektiv i verksamheten genom att belysa och beakta förhållanden utifrån 
kön. Åren 2015–2018 hade myndigheten även i särskilt uppdrag att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till de 
jämställdhetspolitiska målen. För år 2019 fick myndigheten ett återrappor-
teringskrav om att redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhets-
integrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att 
uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Brå arbetar gentemot det övergripande målet för jämställdhetspolitiken om 
att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv 
och två av delmålen är särskilt relevanta för Brås verksamhet och målgrupper: 
en jämn fördelning av makt och inflytande samt att mäns våld mot kvinnor 
ska upphöra. Myndigheten har kommit långt i arbetet med jämställdhets- 
integrering och fokus under 2019 har främst legat på att tillvarata och fort-
sätta implementera det arbete och de förändringar som gjorts. Utöver det 
kontinuerliga och integrerade arbetet har myndigheten under året genomfört 
två större aktiviteter med syfte att kunna nå långsiktiga effekter i Brås verk-
samhet och därmed även för Brås målgrupper. Dels har en handlingsplan 
arbetats fram och dels har en översyn gällande rollbeskrivningen för Brås 
jämställdhetsstödjare och jämställdhetssamordnare gjorts.

Brås handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2019-2020
I och med att det särskilda uppdraget för jämställdhetsintegrering upphörde 
2018 valde myndigheten att fortsätta arbetet genom att upprätta en egen 
handlingsplan som sträcker sig 2019–2020 med syfte att fortsatt upprätthålla 
och bevara det arbete som gjorts samt att fortsätta implementera och utveckla 
det arbete som återstår. Handlingsplanen innefattar olika effektmål som berör 
all kärnverksamhet på Brås statistikverksamhet, forskningsverksamhet och 
verksamheten för kunskapsstöd. Handlingsplanen omfattar även aktiviteter 
inom myndighetens kommunikationsarbete, interna utbildningssatsningar 
samt myndighetens styr- och ledningssystem. Arbetet med handlingsplanen 
har kontinuerligt följts upp under året i samband med delårsuppföljningar 
och en slututvärdering kommer att göras under 2020. 

KUNSKAPSMYNDIGHET FÖR RÄTTSVÄSENDET
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Några av de aktiviteter som genomförts utifrån handlingsplanen under 2019 
är: 

• en intern utbildningssatsning om genus kopplat till våldsbejakande  
extremism, 

• förmedling av kunskap om genus kopplat till våldsbejakande  
extremism i kontakt med myndighetens målgrupper, 

• samproducering av webbinarium med Jämställdhetsmyndigheten  
med fokus på våld i nära relation,

• jämställda arrangemang genom att ha ett jämställdhetsperspektiv  
vid programläggning och könsfördelning av talare. 

Brå publicerar årligen flera statistik- och forskningsrapporter och för vissa 
rapporter har jämställdhetsperspektivet bedömts som särskilt relevant och 
därför lyfts upp mer. Exempel på publicerade rapporter under 2019 med 
särskilt jämställdhetsperspektiv är Dödligt våld i Sverige 1990–2017, Tyst-
nadskulturer, Kränkande fotografering, Våldtäkt – från anmälan till dom och 
Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017.

Översyn av jämställdhetsstödjarnas och  
jämställdhetssamordnarens roll
I samband med att Brå fick i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhets-
integrering såg myndigheten behovet av att införa stödfunktioner i form av 
enhetsspecifika jämställdhetsstödjare och en jämställdhetssamordnare. Dessa 
funktioner har haft viktiga roller för myndighetens utvecklingsarbete och un-
der 2019 gjordes en översyn av rollerna för att förtydliga ansvar och förvän-
tad resursåtgång samt att nå en långsiktighet genom att behålla rollerna utan 
tidsbegränsning. I översynen beslutades att jämställdhetsstödjarnas roll är att 
utgöra en resurs och ett stöd för den egna enhetens medarbetare och enhets-
chef samt att bevaka att jämställdhetsperspektivet lyfts i enhetens arbete.

I jämställdhetssamordnarens roll ingår att ansvara för det övergripande och 
strategiska utvecklingsarbetet med jämställdhetsintegrering. Samordnaren är 
knuten till myndighetens stab för att denna funktion ska vara centralt place-
rad i verksamheten.

Hur Brås verksamhet bidrar till att uppnå målen för  
jämställdhetspolitiken
Brå har i mycket begränsad utsträckning myndighetsutövning i form av ären-
dehandläggning gentemot utomstående aktörer och kan därför främst indi-
rekt, via myndighetens målgrupper inom rättsväsendet, bidra till de jämställd-
hetspolitiska delmålen rörande jämn fördelning av makt och inflytande samt 
att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

En förutsättning för att uppnå de jämställdhetspolitiska delmålen är att det 
finns bra kunskapsunderlag för att bedöma utvecklingen på samhällets alla 
nivåer. Det kan Brå bidra med genom att det kunskapsunderlag myndigheten 
tar fram går att använda för att göra analyser med jämställdhetsperspektiv, 
exempelvis kvantitativt genom att tillhandahålla könsuppdelad statistik eller 
kvalitativt genom att anlägga ett jämställdhetsperspektiv i analysen för rele-
vanta rapporter. 

I Brås stöd till andra aktörer lyfts jämställdhetsperspektivet upp på många olika 
sätt så att de i sin tur kan ha med ett jämställdhetsperspektiv i sina analyser och 
i sitt arbete. Jämställdhetsperspektivet är framlyft exempelvis i det ekonomiska 
stöd som Brå delat ut till andra aktörer, i de olika konferenser som myndighe-
ten arrangerat och i de många kommunbesök som gjorts under året. 

KUNSKAPSMYNDIGHET FÖR RÄTTSVÄSENDET
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Angelägna utvecklingsområden, 
brotts- och ärendeutveckling samt 
stöd 

Angelägna utvecklingsområden 
Brå har i uppgift att bidra till att verksamheterna inom det kriminalpolitiska 
området bedrivs kunskapsbaserat, bland annat genom att identifiera ange-
lägna utvecklingsområden för rättsväsendet och för det brottsförebyggande 
arbetet. Myndigheten använder en process för att ta fram bedömningar av 
vilka utvecklingsområden som anses angelägna. I det systematiska arbetet in-
gick 2019 uppslag från den egna verksamheten, den kontinuerliga omvärlds-
bevakningen, en intern workshop, en extern framtidsworkshop och en enkät 
till centrala myndigheter om rättsväsendets behov av utveckling och kunskap. 

Årets arbete ledde fram till att nio av elva områden som lyftes fram i årsre-
dovisningen 2018 bedömdes vara fortsatt angelägna. Två områden som varit 
med flera tidigare år finns inte längre med. Ett av dem är Genusdimensionen i 
brottsligheten och reaktionerna på brott, där bedömningen är att mycket åter-
står att göra men också att arbetet kommit igång bra i och med de inledande 
regeringsuppdragen om jämställdhetsintegrering. Det andra området som inte 
längre hålls upp är Statistik och mäthjälp, för att utvecklingsarbeten känne-
tecknas av långa utvecklingstider medan behoven är närmast konstanta. Ett 
angeläget utvecklingsområde som istället tillkommit är Glesbygdens brottslig-
het och brottsförebyggande. Det ska också sägas att de områden som i årets 
sammanställning nedan lyfts fram som angelägna utvecklingsområden har ge-
mensamma beröringspunkter, samt att även andra områden kan vara viktiga 
för många av rättsväsendets myndigheter även om de inte lyfts fram här.

Sexualbrottsligheten och hanteringen av sexualbrotten i rättskedjan
Sexualbrotten och rättsväsendets hantering av dem är mycket uppmärksam-
made i samhällsdebatten, och utgör en angelägen fråga för rättsväsendet. 
Studier visar att de särskilt kraftiga ökningarna av rapporterade och anmälda 
lindrigare sexualbrott som sexuellt ofredande delvis bör bero på ökat fokus 
och ökad medvetenhet om problemen, samt att potentialen för att öka upp-
klaringen av våldtäkter trots allt varit begränsad. Lagstiftningen om sexual-
brotten reformerades 2018, med bland annat ökad vikt vid frivillighet och 
införande av nya brottstyper som oaktsam våldtäkt. De allt mer omfattande 
kontakterna via digitala kommunikationsmedel påverkar inte minst förut-
sättningarna för sexualbrott, och de första domarna om våldtäkt har kommit 
där gärningarna skett utan egentliga fysiska kontakter mellan förövare och 
brottsoffer.

Den reformerade lagstiftningen innebär förändringar för rättsväsendets arbete 
med sexualbrotten, med nya villkor. Både centralt från Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten och genom andra initiativ prövas nya arbetssätt för att 
förbättra och säkerställa metoderna från anmälan till åtal. I takt med den ut-
vecklingen ökar behoven av att systematiskt följa och utvärdera tillämpningen 
av lagstiftningen och nya arbetssätt. Rättsmedicinalverket framför att deras 
kunskap kan komma till större nytta i rättsprocesserna. Rättsväsendet fortsät-
ter också att efterfråga kunskap om utvecklingen av sexualbrottsligheten som 
sådan, inklusive nya arenor för brotten och nya tillvägagångssätt som behöver 
hanteras strategiskt och sedan rättsligt genom rättskedjan. 
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Gränsrelaterade utmaningar
Gränserna till Sverige är både något som avgränsar, och något som människor, 
varor och tjänster ska kunna passera. Rättsväsendet och kontrollmyndighe-
ter som Tullverket har flera direkt utredande, beslutande och verkställande 
uppgifter relaterat till gränsen, exempelvis kontroller av människor och varor. 
Av dem som kommer till Sverige och söker asyl har många upplevt stora 
svårigheter, och väl här riskerar de att hamna i besvärliga levnadsomständig-
heter inklusive boende i socialt utsatta områden med betydande problem med 
kriminalitet. Myndigheterna ställs inför ökade krav på att arbeta gentemot 
personer som inte behärskar svenska och som har begränsad kännedom om 
svenska samhällsfunktioner och förhållanden. Det är också svårt att göra sed-
vanliga bakgrundskontroller när personer inte har merparten av sin förhisto-
ria i landet, exempelvis i samband med rättspsykiatriska och rättsmedicinska 
undersökningar.

Dessa omständigheter innebär att det inom rättsväsendet finns behov av 
kunskap på en rad områden, utöver att, med bibehållen rättssäkerhet, kunna 
kommunicera med personer som endast talar andra språk än svenska. Det 
finns bland annat kunskapsbehov i fråga om oklara identiteter, om hante-
ringen av brott mot asylsökande, om exploatering av nyanländ arbetskraft, 
om utländska mobila kriminella nätverk samt om utredning och lagföring 
av brott som begås av personer utan fast förankring i landet. Det efterfrågas 
också systematiserade erfarenheter av hur man kan samarbeta med rättsvä-
sendemyndigheter i andra länder, om bland annat underrättelseinformation 
och bevissäkring. Om inte från rättsväsendet så i den vidare samhällsdebatten 
efterfrågas kunskap om brottslighet i relation till migrationen till landet och 
till integration i samhället.

Systemutnyttjande brottslighet
Delar av brottsligheten utnyttjar välfärdssystemen och använder sig av före-
tag, stiftelser, föreningar och liknande i kriminellt syfte, där användning av 
bulvaner är ett av många upplägg för att kringgå kontrollfunktioner. Studier 
har visat omfattande problem med bidragsbrott och så kallade välfärdsbrott, 
som riktar sig mot transfererings- och stödsystem av olika slag. Det före-
kommer att brotten utgör led i terrorismfinansiering. Det finns tecken på att 
missbruk i förhållandevis stor och organiserad skala riktas mot nya ersätt-
ningssystem, och det stora antalet utbetalande myndigheter innebär i sin tur 
kontrollsvårigheter. Ekobrottsmyndigheten för fram att det inte finns någon 
instans som har ett nationellt uppdrag att arbeta utpräglat brottsförebyggan-
de mot det vida och komplicerade området ekonomisk brottslighet.

För rättsväsendet är det viktigt att man redan i lagstiftningsskedet och den 
närmare utformningen av systemen kan förebygga att välfärdssystem oavsikt-
ligt skapar möjligheter till brott. Kunskap om tillvägagångssätten vid olika 
former av systemutnyttjande brottslighet är viktig för rättsväsendet, såväl för 
möjligheterna att utreda och lagföra brotten som för möjligheterna att föreslå 
brottsförebyggande åtgärder. Efterfrågat är kunskap om terrorismfinansiering 
samt systemutnyttjande brottslighet i miljöer med våldsbejakande extremism. 
Det behövs även ökad kunskap om bulvaner och målvakter i styrelser, liksom 
om hur polis och åklagare kan optimera samverkan i de många gånger stora 
och komplicerade ärenden där sådana använts. 

It-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga
Digitaliseringen av samhället genomsyrar i allt högre grad människors var-
dag – och därmed även brottsligheten. Det finns numera digitala inslag vid 
utförandet av många olika brott, och dessutom utgör internet ofta brotts-
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arenan eller själva brottsobjektet. Allt fler kontakter människor emellan sker 
digitalt, vilket gör de digitala miljöerna till både arenor och verktyg för brott 
och kränkningar av olika slag, inklusive sexualbrott. Den våldsbejakande 
extremismen verkar på nätet, och såväl bedrägerier som penningtvätt (samt 
narkotikabrott) är exempel på digitaliserade brottsområden. Vid bedrägerier 
är det första brottsmomentet ofta någon form av intrång för att på illegitim 
väg komma över allt mer eftertraktad personinformation. Rättsväsendet be-
höver därmed både it-kompetens, it-verktyg och it-anpassade strategier för att 
utreda och lagföra brott, men även för att döma och verkställa påföljder.

Det behövs ökad kunskap om digitala brottsarenor och digitala brottsinslag, 
samt om hur digitala säkerhetslösningar som kryptering istället används i 
kriminalitet, liksom om möjligheterna att förebygga och upptäcka brott på 
nätet. Rättsväsendet behöver mer kunskap om hur digitala bevis kan säkras 
och användas, hur den it-forensiska kapaciteten kan säkerställas och hur 
användning av bildteknik kan optimeras från kameraövervakning till utökad 
videoanvändning i domstol. Kompetensen och kapaciteten att hantera it i de 
utredande och lagförande verksamheterna behöver utvecklas, och mer kun-
skap behövs om läget och vägar framåt.

Barnen och brotten
Brottsligheten är ojämnt fördelad i befolkningen, och bland barn (17 år och 
yngre) är det en större andel än bland vuxna som drabbas av respektive begår 
brott, även om många av brotten är förhållandevis lindriga. Både flickor 
och pojkar interagerar i stor utsträckning med omgivningen via nätet, som 
därmed blir arena för både deras utsatthet och deras kränkningar av andra. 
I praktiken är unga, och ofta barn, i fokus för mycket av det brottsförebyg-
gande och brottsofferstödjande arbetet, liksom för arbetet mot våldsbe-
jakande extremism. Det finns många bestämmelser och rutiner i och med 
barns särskilda ställning som utgör ramar för rättsväsendets arbete med unga 
lagöverträdare och målsägare. Flera inslag i den förändrade sexualbrottslag-
stiftningen tar sikte på brott mot barn, och myndigheter har fått i uppdrag att 
informera om förändringarna. FNs barnkonvention blir lag i Sverige, vilket 
understryker betydelsen av arbetet i rättskedjan med ärenden och mål där 
barn är inblandade inklusive arbetet för att utveckla bemötandet av barnen. 

Inom rättsväsendet behövs mer kunskap om barns utsatthet via nätet och 
möjliga strategier för att vaka över arenorna, i syfte att förebygga, upptäcka 
och utreda misstänkt brottslighet. Det finns också kunskapsbehov ifråga om 
hedersrelaterad brottslighet mot barn, om barn som slussas in i kriminella 
nätverk i socialt utsatta områden samt om olika former av exploatering av 
barn, exempelvis som arbetskraft och i sexuella syften. Det behövs även 
kunskap om hur det går med balansen mellan skyndsamhet och de särskilda 
kraven på att säkerställa barnens intresse i ärenden där misstänkta eller måls-
äganden är barn.

Socialt utsatta områden
I socialt utsatta områden är de brottsrelaterade utmaningarna betydande. 
Tryggheten utmanas av kriminella grupperingar vars huvudnäring ofta är nar-
kotikahandel, som bidrar till ordningsstörningar och som ligger bakom grova 
våldsbrott, skjutningar och sprängningar. De kriminella grupperingarnas 
existens och sätt att verka skrämmer vittnen och målsäganden. Befolkningen 
litar i hög grad på polisen, men många misstror myndighetens förmåga att 
upprätthålla ordning och bidra till att förövare ställs till svars. Sammantaget 
är det negativt för de boendes benägenhet att medverka i rättsprocesser. Det 
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förekommer också alternativ rättsskipning, vilket främst drabbar grupper 
som är svaga i sammanhangen, inte minst kvinnor.

Rättsväsendet behöver kunskap om hur brottsförebyggande samarbete kan 
åstadkommas med de många goda krafterna i lokalsamhällena, inklusive 
befolkningen och nätverken kring kriminellt aktiva personer. Myndigheterna 
prövar också långsiktiga strategier för att disponera insatserna mot olika 
lokala utmaningar över tid. De mest löftesrika strategierna och arbetssät-
ten behöver utvärderas. Kunskapen om de kriminella grupperingarna och 
drivkrafterna bakom skjutningar och sprängningar behöver fördjupas, likaså 
om metoder för att motverka problemen. Det behövs också utvecklat arbete 
för stöd till vittnen, målsägande och brottsoffer generellt, och kunskap om 
vad som krävs för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett bra sätt och 
bidra till en positiv utveckling i socialt utsatta områden.

Glesbygdens brottslighet och brottsförebyggande
Generellt sett kännetecknas inte brotten i glesbygden av att de sker oftare eller 
är allvarligare än på andra håll, men där finns också särskilt förekommande 
brottsproblem som stölder av fordon, maskiner, redskap och bränslen. Känne-
tecknande är också att utryckningstiderna är långa och att befolkningen inte 
kan räkna med snabbt skydd. Avstånden till större samhällen med fler sam-
hällsfunktioner kan också göra det svårare att tillgodoräkna sig rättsväsendets 
och andra instansers vidare insatser och stöd. Och centraliseringen av rätt-
skipningen resulterar också i att verksamheter bedrivs och beslut fattas allt 
längre bort från många berörda, vilket ytterligare kan bidra till upplevelsen av 
distans. Därutöver präglas samtidens diskussioner om kriminalitet av situatio-
nen i stadsområden, vilket inte direkt bidrar till utvecklingen på glesbygden. 
Sammantaget kan detta bidra till ökad oro och sviktande förtroenden för 
samhällsfunktionerna inklusive för rättsväsendet.

Det finns behov av kunskap om brottsfenomen som berör glesbygd, bland 
annat beträffande mobila grupper av förövare som främst begår stöldbrott, 
missbrukande högaktiva förövare bosatta i glesbygd samt brott som relaterar 
till våldsbejakande miljö- och djurrättsaktivism. Våldsbejakande extremism 
som utgår från vit makt-miljöer är särskilt förekommande på glesbygden. I 
fråga om glesbygd finns det också kunskapsbehov om hur kommun och polis 
på bästa sätt kan bedriva brottsförebyggande samverkan, hur polisen bäst 
använder sina resurser, vilka problem och motåtgärder som är särskilt ange-
lägna och vilka kompletterande resurser som kan aktiveras i arbetet med att 
förebygga och hantera brottslighet och otrygghet.

Polisens verksamhet
Polisen är rättsväsendets största myndighet, med mest omedelbar kontakt 
med befolkningen, och det har aviserats omfattande satsningar på ökad 
personalstyrka. Utmaningarna är flera och stora. Satsningarna på den före-
byggande verksamheten behöver fortgå och inkludera samverkan med andra 
parter, inte minst kommunerna men även ordningsvakter, näringslivet och 
den ideella sektorn. Utredningsverksamheten står ofta inför svåra prioterings-
frågor och it-förmågan är en utmaning, liksom kapaciteten i de stödjande 
forensiska analysverksamheterna. Den stora ingripandeverksamheten behöver 
koordineras mot behoven och vara möjlig att följa över tid.

I de brottsförebyggande delarna finns behov av metodstöd och utvärderingar 
av försök och löpande verksamheter. Det behövs underlag för att kunna 
följa och bedöma ingripandeverksamheten, liksom samordningen av arbets-
insatserna i förhållande till behoven av insatser. Andra kunskapsbehov gäller 
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möjligheterna att motverka och utreda skjutningar och sprängningar, verka i 
socialt utsatta områden, utreda grov och komplicerad brottslighet med ibland 
utländska förgreningar, samt att utveckla it-användningen vid utredning av 
brott, för att bemöta it-dimensionen i brottsligheten. Överhuvudtaget råder 
det stora behov av att optimera utredningsverksamheten på de många enskil-
da brottsområdena, vilket förutsätter systematisk kunskapsuppbyggnad.

Angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyggande arbetet
Det brottsförebyggande perspektivet finns med i många av de områden som 
identifierats ovan och där lyfts bland annat behov av kunskap om förebyg-
gande metoder. Utöver detta har Brå på olika sätt ringat in särskilda behov 
som gäller för det brottsförebyggande arbetet, bland annat genom de under-
lag som samlats in för Brås årliga rapport om det brottsförebyggande arbetet i 
hela landet. Under 2019 framträder behov av att:

• höja det brottsförebyggande arbetets prioritet för att ge effekt på minskad 
brottslighet och ökad trygghet i hela landet med särskilt fokus på att:

– utveckla näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet

– vidareutveckla arbetet i utsatta områden

– utveckla arbetet i glesbygd

• resurssätta polisens brottsförebyggande arbete utifrån identifierade lokala 
behov

• utveckla kommunernas möjlighet och förmåga att förebygga brott genom 
en förstärkning av det sociala arbetet mot barn, ungdomar och personer 
som begår brott eller är på väg in i kriminalitet. Dessutom finns behov 
av en förstärkning av ett situationellt perspektiv samt komplettering av 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv i all stadsplanering 
och förvaltning av bebyggelse

• ge verksamheter bättre möjligheter att dela med sig av information för att 
förebygga och förhindra brott

• göra det brottsförebyggande arbetet mer innovativt till exempel genom 
ökad användning av tekniska verktyg för att förebygga brott samt digita-
lisering kring kartläggning och analys

• öka kunskapen om hur vissa brottsproblem som till exempel bedrägerier, 
brott på nätet samt våld och brott i nära relation synliggörs bättre i de 
lokala lägesbilderna.

Angelägna utvecklingsområden för arbetet mot våldsbejakande 
extremism
Center mot våldsbejakande extremism har under sitt andra verksamhetsår 
etablerat sig som en central aktör inom området våldsbejakande extremism. 
Arbeten har bedrivits med lokala, regionala och nationella aktörer inom kom-
mun, stat, civilsamhället, andra relevanta institutioner och religiösa samfund. 
Under 2019 framträder särskilt angelägna behov:

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

• Följa regionernas roll i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism, särskilt vad gäller psykiatri.

• Arbeta vidare med främjandet i samarbete mellan CVE, Polismyndighe-
ten, Socialstyrelsen, Skolverket och Skolinspektionen, för att utveckla 
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gemensam vägledning och stöd till det förebyggande arbetet på den lokala 
nivån.

• Stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot radikalisering för 
personer i förvar och stärka samhällets beredskap vid frivård och återinte-
grering i samhället.

• Arbeta med situationen för barn i extremistmiljöer.

• Hantera situationer där förmåga till förberedelse och planering inte finns.

Brottsutvecklingen
På väsentliga delar av området brott mot person visar indikatorerna från 
främst Nationella trygghetsundersökningen (NTU) att en större andel av 
befolkningen rapporterat utsatthet under senare år. Nivåerna har ökat åren 
2015 till 2018 för bland annat hot, misshandel och personrån (rapport 
2019:11). För hot och misshandel gäller ökningarna både mot kvinnor och 
män, men för personrån endast mot män. En analys av våld fram till 2017  
visar att ökningarna av misshandel även framträder i andra nationella fråge-
undersökningar, men att uppgifter från sjukvården snarast visar på minsk-
ningar, undantaget det allvarligaste våldet som ökat (kortanalys 4/2019). 
Efter att ha ökat under flera år minskade andelen utsatta för sexualbrott 2018 
i NTU. På uppdrag av regeringen har Brå analyserat de föregående årens 
ökningar (också i anmälda brott) (rapport 2019:5). Ifråga om våldtäkt är 
bedömningen att ökningarna delvis hänger samman med ökad benägenhet att 
anmäla och rapportera det som hänt, samt med förändrade umgängesmönster 
med fler brott där den enda kontakten mellan offer och förövare innan brottet 
har skett på sociala medier. När det gäller sexuella ofredanden tyder analyser-
na på att en betydande del av ökningen torde handla om en ökad benägenhet 
bland kvinnor att tala öppet om utsatthet för sexuella ofredanden, vilket får 
särskilt stor effekt i en frågeundersökning som NTU. 

En påtaglig del av den rapporterade utsattheten för brott ingår i så kallad 
upprepad utsatthet där samma offer utsätts återkommande, vilket i större 
grad gäller för vålds- och hotbrott än för egendomsbrott (kortanalys 2/2017). 
En analys visar att upprepad utsatthet för vålds- och hotbrott har ökat för 
kvinnor, särskilt för ensamstående kvinnor med barn. År 2018 var det 108 
fall av dödligt våld, varav 75 mot män och 33 mot kvinnor (Statistiken över 
konstaterade fall av dödligt våld 2018). Sett från 2015 har nivån fluktuerat 
mellan som lägst 106 fall och som högst 113 fall. Åren 2013–2015 skedde 
en ökning. Åren innan 2013 minskade istället nivån under ett antal år. Ande-
len kvinnor som offer var högre 2018 än föregående år, och så även andelen 
fall där offer och förövare hade eller hade haft en parrelation. De regionala 
nivåerna varierar ofta påtagligt från år till år. Exempelvis gick nivån i Stock-
holm ned från 50 till 28 från 2017 till 2018. Användningen av skjutvapen vid 
dödligt våld har ökat under flera år, och 2018 hade sådana vapen använts i 40 
procent av fallen. 

Sett över längre tid visar indikatorerna på en minskning av utsattheten för 
flera egendomsbrott, som domineras av stölder, vilket framför allt gäller vissa 
fordonsrelaterade stöldbrott (rapport 2019:11). Under senare år har dock 
utsattheten som den mäts i exempelvis NTU slutat att minska och i stället 
varit relativt oförändrad när det gäller stöld ur och från fordon, bilstöld och 
bostadsinbrott, men ökat svagt för cykelstölder. Bedrägerierna har ökat under 
en följd av år och många av dem är it-relaterade vilket följer av den tekniska 
utvecklingen, som gör det lättare att begå dessa brott. En analys har verifierat 
att it-inslaget i brottsligheten ökat generellt sett i den anmälda brottsligheten 
(rapport 2016:17).
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Särskilda studier visar på utvecklingen inom specifika ämnesområden. I 
socialt utsatta områden är andelen utsatta större än i övriga urbana områ-
den, både vad gäller brott mot enskild person och egendomsbrott (rapport 
2018:6). Likaså är otrygghetsnivåerna högre, och särskilda källor till otrygg-
heten är ordningsstörningar, narkotikahandel och skjutningar. I både socialt 
utsatta områden och andra urbana områden har den självrapporterade utsatt-
heten ökat, både vad gäller brott mot enskild person och egendomsbrott (rap-
port 2018:9). Våld i nära relationer mellan unga i åldern 16–24 år är relativt 
ovanligt och generellt sett har den självrapporterade nivån av utsatthet varit 
stabil över tid (kortanalys 6/2018). Dock noteras vissa ökningar beträffande 
sådant våld mot yngre ungdomar och mot unga män, men vissa minskningar 
mot äldre ungdomar och mot unga kvinnor. 

När det gäller självrapporterad yrkesrelaterad utsatthet för hot och misshan-
del i arbetslivet ökade den från 2008 till 2016, för både män och kvinnor som 
ligger på en likartad nivå (kortanalys 3/2018). Bland politiskt förtroendevalda 
har andelen som uppger att de utsatts för brott ökat mellan valåren 2014 
och 2018, till sammantaget cirka 30 procent, varav merparten gäller hot och 
trakasserier (rapport 2019:15). Kvinnliga förtroendevalda uppger något högre 
utsatthet, och en analys indikerar att det främst hänger samman med andra 
faktorer, som att de är yngre och mer aktiva på sociala medier än männen 
(kortanalys 4/2018). Förutom hot och våld förekommer även trakasserier som 
en form av otillåten påverkan mot myndighetspersoner, med olika nivåer av 
utsatthet för olika myndigheter och yrkesgrupper (rapport 2016:13). Andelen 
som uppger utsatthet är större än för drygt tio år sedan, vilket delvis anses 
hänga samman med att problematiken nu uppmärksammas betydligt mer.

Verksamhetsvolymerna i rättskedjan
Generellt sett har inflödet av ärenden till rättskedjan genom polisanmälningar 
ökat de senaste tio åren, men nivån var enligt den preliminära statistiken över 
polisanmälda brott oförändrad 2018. Till stor del kvarstod det övergripande 
mönstret från föregående år, med vissa ökningar för skadegörelse- och narko-
tikabrott. Anmälningarna om stöld- och tillgreppsbrott fortsatte att minska. 
Även antalet anmälda bedrägerier minskade, efter en lång period av ökning. 
Anmälningarna om brott mot person låg i princip kvar på en oförändrad 
nivå, efter en svag ökning året innan. 

Efter att tidigare ha minskat ökade antalet handlagda och personuppklarade 
brott något 2017, 2018 samt första halvåret 2019 (Statistiken över handlagda 
brott). Under 2018 och första halvåret 2019 ökade andelen personuppklarade 
brott av samtliga utredda brott (lagföringsprocenten). Andelen personupp-
klarade brott av samtliga handlagda brott (personuppklaringsprocenten) var 
oförändrad 2018, och första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. 
I ett lite längre perspektiv har sammansättningen av de anmälda brotten haft 
betydelse för personuppklaringen (kortanalys 1/2018). Minskningarna av 
lättuppklarade anmälda ingripandebrott, såsom narkotikabrott och trafik-
brott, bidrog exempelvis till nedgången i personuppklaringsprocenten åren 
2010–2016. Både det totala antalet och medelantalet häktade ökade något 
2017 jämfört med 2016. Särskild statistik visar att de sammanlagda hand-
läggningstiderna från registrering (i huvudsak av polisen) till beslut i åtalsfrå-
gan (åklagare) var 68 dagar 2017, vilket var längre än de två föregående åren 
(Genomströmningstider m.m. 2017). 

Efter flera års minskning ökade antalet domslut marginellt 2017 och tydligare 
2018 (Statistiken över personer lagförda för brott). Av domsluten gällde 15 
procent kvinnor och 85 procent män. Den mångåriga minskningen av åtals-
underlåtelserna fortsatte, men strafföreläggandena ökade något efter många 

ANGELÄGNA UTVECKLINGSOMRÅDEN, BROTTS- OCH ÄRENDEUTVECKLING SAMT STÖD



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2019  •  15

års minskningar. Den enskilt vanligaste reaktionen på brott är böter i domstol 
eller genom strafföreläggande, som efter tidigare minskningar ökade under 
2017 och 2018. I ett tioårsperspektiv har domsluten med påföljderna skydds-
tillsyn och villkorlig dom minskat, men båda påföljderna ökade både 2017 
och 2018. Under de senaste drygt tio åren har antalet fängelsedomar minskat 
till låga nivåer. År 2018 vände nedgången till en uppgång, även om nivån 
fortfarande var låg sett i ett längre perspektiv. Analyser visar att det blivit 
vanligare med stora, tidskrävande brottmål, med stora mängder bevismate-
rial och många inblandade parter i processen (rapport 2017:4). Dessa mål är 
mycket resurskrävande, men utgör fortfarande en liten andel av alla brottmål. 

Domar till fängelse och så kallade frivårdspåföljder verkställs i kriminalvår-
den. Antalet klienter som påbörjade frivårdspåföljden skyddstillsyn ökade 
2018, och det gjorde även antalet i den påföljden den 1 oktober (Statistik 
över kriminalvård). Antalet fängelsedömda som började avtjäna straffet 
genom intensivövervakning med elektronisk kontroll minskade 2018, men 
mätt som antalet i sådan övervakning den 1 oktober handlade det i stället om 
en ökning. När det gäller fängelse förbyttes den fleråriga perioden av minsk-
ningar av antalet nyintagna i anstalt, till en ökning 2018. Antalet nyintagna 
och deras strafftider bildar tillsammans antalet som verkställer fängelsestraff. 
Av statistiken över kriminalvård framgår att antalet i anstalt den 1 oktober 
ökade 2018, också det efter tidigare fleråriga minskningar. En analys visar 
att det i Sverige, i likhet med Danmark och Norge, över längre tid främst är 
strafftiderna som styrt nivån för intagna i anstalt, men att även nyintaget har 
haft betydelse under tiden från 1990 (kortanalys 1/2017). Under den tid då 
de intagna avtjänar sina fängelsestraff respektive frivårdspåföljder är det en 
del som begår brott. Analysresultat visar att cirka tre procent av de intagna 
lagfördes för brott under själva fängelsetiden (undantaget den tid då de var 
frigivna) och att cirka 21 procent registrerades för misskötsamhet som indike-
rar brott (kortanalys 5/2017). Andelen lagförda intagna halverades dock från 
2007 till 2015. Av dem som stod under övervakning eller intensivövervakning 
med elektronisk kontroll var det 37 procent som lagfördes för brott under 
övervakningstiden, även om nivån under intensivövervakning var mycket liten 
jämfört med nivån under vanlig övervakning (kortanalys 7/2019). I likhet 
med brott under fängelsetiden har nivån dock minskat påtagligt över tid, i 
paritet med den generella minskningen av lagföringar i befolkningen. Under 
rättpsykiatrisk vård, slutligen, var det 13 procent som lagfördes för brott och 
även här noteras minskningar över tid.

När det gäller återfall i brott efter fängelse eller andra påföljder har statisti-
ken, som är framåtblickande, av uppenbara skäl en påtaglig eftersläpning. 
Den bild som framträder är dock att återfall efter alla påföljder sammantaget 
förändras mycket lite över tid, men att andelen som återfaller efter fängelse 
minskat successivt, om än sakta, fram till 2012. Även den preliminära åter-
fallsstatistiken som går fram till 2016 uppvisar en minskad andel återfall efter 
fängelse. En analys visar att minskningarna mellan 2003 och 2010 främst 
förklaras av faktorer i klientsammansättningen som hänger samman med 
en lägre återfallsnivå; bland annat ökade andelen äldre klienter (kortanalys 
4/2017). Sådana faktorer räcker dock inte till för att förklara merparten av 
återfallsminskningen efter 2010.

I stödet till brottsoffer gör ideella krafter som brottsofferjourer viktiga insat-
ser, och polisen arbetar med att upplysa dem som anmäler brott om det stöd 
som finns att få. En analys visar att brottsoffer uppger att de erbjudits stöd 
eller hjälp från en ideell organisation vid 10 procent av brotten mot enskild 
person och 20 procent av bostadsinbrotten (kortanalys 7/2018). Men alla 
som anser sig ha behövt stöd har inte fått det. Andelen brott där offret anser 
sig ha haft behov av stöd eller hjälp som inte fanns att tillgå, var 17 procent 
för brott mot enskild person och 12 procent för inbrott.
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Stöd till myndigheter i rättsväsendet och andra  
nyckelaktörer
Brå lägger stor vikt vid att ge direkt stöd till externa aktörer, främst rättsvä-
sendets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser vars verk-
samhet har betydelse i arbetet mot brott. Med stöd avses här överföring av 
kunskap om brottsligheten och myndigheternas arbetssätt eller verksamheter, 
som kan ligga till grund för beslut om hur deras verksamheter ska bedrivas, 
framför allt med inriktning på utveckling och förbättring. Visst stöd utgår 
från Brås statistikverksamhet, men merparten av stödet utgår från forsknings-
verksamheten samt från verksamheten för kunskapsstöd som bedrivs vid en-
heten för utveckling av brottsförebyggande arbete och vid Center mot vålds-
bejakande extremism.2  Regeringens styrning och myndighetens inriktning har 
inneburit att Brå över tid har ökat inslaget av forskningsprojekt och analyser 
som belyser andra myndigheters verksamheter. Det har förbättrat förutsätt-
ningarna för att ge direkt stöd till målgrupperna. De fleråriga förstärkningar-
na av stödet till brottsförebyggande arbete har dessutom resulterat i ett större 
inslag av stödjande verksamhet gentemot framför allt polis och kommuner.

Stödet från Brå ser olika ut beroende på om det utgår från Brås forsknings-
verksamhet eller från dess verksamhet för utveckling av brottsförebyggande 
arbete. I forskningsverksamheten är en vanlig utgångspunkt ett kunskapspro-
jekt som Brå avslutat och redovisat, exempelvis något av de många regerings-
uppdragen. Det är då vanligt att Brå studerat en myndighets verksamhet och 
lämnat förslag om hur den kan utvecklas, för att sedan förmedla resultaten 
genom möten, seminarier och utbildningsliknande insatser för målgruppen. 
Det är också vanligt att Brå efter förfrågan sammanställer och överför kun-
skap till målgruppen genom föredrag eller medverkan i expertgrupper eller 
liknande. Betydande delar av stödet har under senare år gällt socialt utsatta 
områden, mot bakgrund av att det är ett av de angelägna utvecklingsområden 
som Brå identifierat, att regeringen styrt i den riktningen samt att målgrup-
perna tydligt efterfrågat stöd i detta ämne.

Stödet till målgrupperna är en integrerad del av Brås forskningsverksamhet, 
vilket begränsar möjligheterna till redovisning till några punktvisa minimi-
nivåer. I forskningsverksamheten noterades dock 134 stödinsatser, vilket kan 
jämföras med 146 respektive 130 stödinsatser under 2018 och 2017. Polisen 
och kommuner var de mest förekommande målgrupperna för stödet. Den 
vanligaste formen för stöd var genom föredrag och därefter medverkan i 
möten. Det vanligaste ämnet var brottsbekämpning och brottsförebyggande i 
lokalsamhällen, särskilt i socialt utsatta områden. I övrigt var det stor spänn-
vidd vad gäller både målgrupper och ämnen.

I verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete utgör det riktade 
stödet den huvudsakliga kärnverksamheten. Under året fördes noteringar 
om stöd och andra kontakter med målgrupperna, men tyngdpunkten ligger 
inte på att kvantifiera verksamheten. Det kan dock nämnas att det noterades 
cirka 50 stödtillfällen varav många var föreläsningar och sammanlagt no-
terades över 4 000 personer som mottagare av stödet. Stora delar av stödet 
utgjordes av insatser på regional nivå i samverkan med länsstyrelser. Andra 
exempel gällde den webbaserade basutbildning som Brå utvecklat och driver 
för brottsförebyggande aktörer samt en omfattande försöksverksamhet mot 
skjutningar och mot medverkan i kriminella nätverk med våldsanvändning 
som Brå tagit initiativ till. Den samlade bilden av aktiviteterna och av utveck-
lingen av Brås brottsförebyggande verksamhet redovisas i en särskild årsrap-
port till regeringen (den senaste i mars 2019).

2 I denna redovisning ingår inte verksamheten vid Center mot våldsbejakande extremism.
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En aspekt av Brås insatser, som vanligtvis inte ger avtryck i myndighetens 
egen produktion men som innebär viktiga kunskapsbidrag, är att verksamma 
vid Brå förordnas som experter i statliga utredningar. Inte sällan tar exper-
terna fram särskilda underlag till utredningarna, som i vissa fall kan vara om-
fattande och utgöra betydande delar av utredningarnas betänkanden. Under 
2019 bidrog Brå med experter i fem utredningar inom främst Justitiedeparte-
mentets ansvarsområde. 

Resultatbedömning 
Under 2019 har Brå tagit fram kunskap inom samtliga av de områden som 
i årsredovisningen 2018 identifierats som angelägna att utveckla inom rätts-
väsendet. Genom en arbetsprocess med interna och externa underlag och 
workshoppar har myndigheten sammanställt och fört fram förslag till ange-
lägna utvecklingsområden, där det finns anledning till ytterligare insatser. Det 
sammantagna utfallet av arbetet presenteras för Justitiedepartementet och i 
årsredovisningarna, och Brå fortsätter att få regeringsuppdrag inom utveck-
lingsområden som myndigheten har identifierat. Parallellt med det tar Brå 
många egna initiativ gentemot de identifierade områdena, vad gäller val av 
projektinriktning och stöd till målgrupperna. Liksom tidigare år bedrevs det 
under 2019 även systematisk omvärldsbevakning, vilket också bidragit till att 
identifiera angelägna utvecklingsområden.

Brås stöd till rättsväsendet och andra myndigheter är omfattande och efterfrå-
gat. Stödet ger målgrupperna underlag till utveckling av både rättsväsendets 
verksamheter och till utvecklingen av brottsförebyggande arbete, såväl lokalt 
och regionalt som nationellt. Brå bedömer att stödet är en väl motiverad verk-
samhet som uppskattas och som bidrar till utvecklingen i rättsväsendet samt 
på det vidare brottsförebyggande området generellt.

Myndigheten kommer att arbeta vidare med att ta fram fler resultatindikato-
rer och ambitionen är att redovisa dessa i kommande årsredovisning.
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Statistikverksamheten

Statistikverksamheten vid Brå producerar, publicerar och utvecklar årligen 
återkommande statistik, såväl register- som surveybaserad sådan. Relevant 
statistik av god kvalitet är en förutsättning för att brottsligheten och rätts-
väsendets verksamheter ska kunna följas och bedömas. Statistik är det mest 
resurskrävande verksamhetsområdet vid Brå, vilket hänger samman med 
att det handlar om många statistikprodukter. Vid sidan om det arbete som 
bedrivs på myndighetens två statistikenheter behövs det också andra typer av 
insatser, som är resurskrävande. Det handlar dels om omfattande it-insatser 
vid Brå, dels om att delar av statistiken bygger på omfattande datainsamling 
som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB), mot ersättning av Brå.

Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet 
och producerar därmed årligen ett flertal statistikprodukter. I den officiella 
statistiken ingår både registerbaserad statistik och surveybaserad statistik. 
Den förstnämnda, som benämns kriminalstatistik, baseras i huvudsak på 
registeruppgifter från rättsväsendets myndigheter, medan den surveybaserade 
statistiken avser stora brottsoffer- och självdeklarationsstudier, som exempel-
vis Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Politikernas trygghetsunder-
sökning (PTU) och Skolundersökningen om brott (SUB).

Utmärkande för officiell statistik från en statistikansvarig myndighet är 
att den tas fram löpande enligt fastlagda kriterier och processer. Även Brås 
forskningsverksamhet tar fram statistik, men då handlar det vanligtvis om 
engångsinsatser och inte om periodiskt återkommande statistik.

I ansvaret för den officiella statistiken ingår att utveckla statistikens innehåll 
och kvalitet samt göra anpassningar till rättsväsendets och samhällets infor-
mationsbehov. Särskilt fokus ligger på utvecklingen av ny statistik, vilket för 
kriminalstatistiken möjliggörs genom det myndighetsgemensamma arbetet 
med att digitalisera rättskedjan. Utveckling av nya statistikprodukter, såväl re-
gister- som surveybaserade, sker i samråd med statistikens centrala användare 
samt genomgår en vetenskaplig granskning.

Vidare tar Brå fram andra statistikslag och produkter som bygger på analys 
av särskilt insamlade data, och som inte ingår i den officiella statistiken. Till 
de statistikrapporterna räknas exempelvis uppdraget att årligen ta fram kun-
skap om hatbrott.

Utvecklings- och kvalitetsarbete i kriminalstatistiken

Digitaliseringen av rättskedjan innebär stora och komplexa  
utmaningar
Under 2019 har Brå, utifrån regeringsuppdrag och den gemensamma 
plan som  de så kallade RIF-myndigheterna har redovisat till regeringen 
(Ju2018/04521/Krim), fortsatt att tillsammans med flera av rättsväsendets 
myndigheter genomföra och planera delar av den andra etappen av Rättsvä-
sendets informationsförsörjning (RIF). Målet med samarbetet är att digitali-
sera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättsväsendet 
och göra det möjligt att följa ärenden som rör brottmål elektroniskt genom 
rättskedjan, i ett gemensamt och strukturerat format. Den andra etappen 
syftar bland annat till att ge underlag för förbättrad statistik och verksam-
hetsuppföljning inom rättsväsendet, ett arbete där Brå som statistikansvarig 
myndighet har en betydande roll. I arbetet ingår även att åtgärda kvarstående 
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arbete från den första etappen. En myndighetsgemensam beskrivning av vilket 
arbete som genomförts och vilka nyttor som har realiserats redovisas till 
regeringen (Justitiedepartementet) den 22 februari 2020. Den 1 oktober 2019 
redovisade myndigheterna även en plan till regeringen (Justitiedepartementet) 
över de gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en 
effektivare rättskedja som myndigheterna avser att genomföra under 2020 
(Ju2019/03164/KRIM)3. 

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

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

Det Brå-interna projektet Räls
De systemomläggningar som följer av digitaliseringen av rättskedjan innebär 
att Brå behöver göra anpassningar av det interna statistiksystemet SOR (sys-
temet för officiell rättsstatistik). Detta arbete sker inom projektet Räls. Målet 
med projektet är att säkerställa att myndigheten kan fortsätta att publicera 
officiell kriminalstatistik utan hinder. Ett annat viktigt mål med projektet är 
att effektivisera och på olika sätt förbättra statistiksystemet, i syfte att under-
lätta för dess framtida förvaltning och vidareutveckling. Arbetet är omfat-
tande och bedrivs till stor del internt inom Brå. 

Under året har Brå, tillsammans med andra berörda RIF-myndigheter, arbetat 
med att ta fram gemensamma krav på rapporteringen av brottmålsavgöran-
den från det nya system Domstolsverket ska införa 2022. Det förberedande 
arbetet har även omfattat framtagande av en gemensam leveransplan som ska 
vara färdigställd i början av 2020. Brå har vidare påbörjat arbetet med att 
kunna ta emot uppgifter från Tullverkets nya system BUS från och med 2022. 
Vidare har mindre anpassningar av SOR genomförts till följd av omlägg-
ningar av ärendehanteringssystemen hos Polismyndigheten (Rar/Durtvå) och 
Åklagarmyndigheten (Cåbra).

Utveckling av ny rättsstatistik
För att tillvarata den potential som rättsväsendets informationsförsörjning 
(RIF) innebär för utvecklingen av kriminalstatistiken, bedriver Brå ett långsik-
tigt arbete med målsättningen att ta fram nya löpande statistikprodukter som 
ska kunna användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter. Avsikten 
är att den nya statistiken ska förbättras successivt i takt med arbetet inom 
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RIF, och den kommer således att vara föremål för vidareutveckling i många år 
framöver. Initialt kommer den nyutvecklade statistiken därför att publiceras 
som icke-officiell statistik, för att på sikt när utvecklingsarbetet är klart in-
förlivas i den officiella kriminalstatistiken. Arbetet bedrivs vid funktionen för 
utveckling av rättsstatistik (Fur) som för andra året i rad publicerade resultat 
från två nyutvecklade statistikprodukter som båda beskriver brottmålsproces-
sen från anmälan om brott till beslut om åtal, inkluderat balanser och hand-
läggningstider.4 Under året fortsatte funktionen även arbetet med att utveckla 
ny statistik över fysiska personer som är målsägare vid anmälda brott. En stor 
del av arbetet har fått läggas på kvalitetsäkring av data, vilket påverkat ut-
vecklingstakten. I kvalitetsäkringen ligger även att omhänderta de omfattade 
förändringar i brottskoderna för brott mot person som infördes under 2019, 
ett arbete som fortsätter under 2020.

Kvalitetsarbetet inom den officiella kriminalstatistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå också för att utveckla kvalite-
ten i den befintliga officiella kriminalstatistiken och det underliggande produk-
tionssystemet. Arbetet tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlin-
jer som reglerar produktionen av officiell statistik samt de förbättringsområden 
som identifierats för Brås verksamhet (Målgruppsanpassning av kriminalstatis-
tiken).5 Kvalitetsarbetet under året har bland annat omfattat en utvidgning av 
statistiken över dödligt våld till att inkludera nya uppgifter om brott som skett 
inom ramen för en nära parrelation samt uppgifter om ålder (barn/vuxen) på 
brottsoffret. Vidare har Brå publicerat resultaten av en kvalitetsstudie rörande 
statistiken över misstänkta personer som legat som grund för revideringen av 
misstankestatistiken (Kvalitet i statistiken över misstänkta personer). I enlighet 
med kvalitetskrav i förordningen om officiell statistik och Statistiska centralby-
råns föreskrifter har Brå även utvärderat kvaliteten i kriminalstatistiken på både 
områdes- och produktnivå. Resultatet från kvalitetsutvärderingen rapportera-
des in till Statistiska centralbyrån i början av januari 2020.

Förändringar av statistikprodukterna förankras
Statistikverksamhetens produkter ska uppfylla användarnas behov och därför 
utvecklas statistiken löpande. För att säkerställa en hög kvalitet behöver 
förändringar av och nyutvecklade statistikprodukter noggrant förankras 
redan under utvecklingsarbetet. Brå har ett internt statistikråd som hanterar 
strategiska frågor för statistiken och it-verksamheten kopplad till statistiken. 
Brå har också ett särskilt användarråd för Nationella trygghetsundersök-
ningen (NTU), för att säkerställa att statistiken är rätt utformad och uppfyl-
ler användarnas behov. Av samma skäl knyts alltid både interna och externa 
referensgrupper till större utvecklingsprojekt och insatser avseende kriminal-
statistiken. Dessa råd och referensgrupper fungerar även som kanaler för att 
nå ut med statistiken till särskilt viktiga användare. Arbetet med att digitali-
sera rättskedjan innebär dessutom omfattande kontakter med olika delar av 
rättsväsendet, som bidrar till att öka de centrala målgruppernas kännedom 
om och insikter i statistiken. 

Producerad statistik
Inom statistikverksamheten producerar och publicerar Brå återkommande 
statistik, såväl register- som surveybaserad sådan. Statistiken är löpande och 
producerad i enlighet med tydliga kriterier och processer, vilket säkerställer 
hög kvalitet och jämförbarhet över tid.
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4 Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2017 och Handläggningsresultat för 
brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2018.

5 https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2013-05-15-malgruppsanpassning-av-
kriminalstatistiken.html
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Kriminalstatistiken
Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik, som regleras i lag och 
bygger på uppgifter som Brå samlar in från övriga myndigheter i rättsväsen-
det. Uppgifterna publiceras i form av i huvudsak åtta olika produkter, med 
fokus på olika skeden i brottmålsprocessen:

• Anmälda brott

• Konstaterade fall av dödligt våld

• Handlagda brott

• Misstänkta personer

• Handlagda brottsmisstankar

• Lagförda personer 

• Kriminalvård

• Återfall i brott

Samtliga produkter finns tillgängliga på Brås webbplats i form av fristående 
tabeller och textade sammanfattningar. Anmälningsstatistiken är även sökbar 
i en interaktiv statistikdatabas. Under året publicerades en uppdaterad version 
av publikationen Klassificering av brott6.

I Brås statistikverksamhet ingår också att ta ut grunduppgifter från statis-
tikens register till forskning och att sammanställa specialanpassad beställd 
statistik. Beställningarna avser i huvudsak grunddata till den officiella kri-
minalstatistiken, men även Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och 
statistiken över hatbrott. Här ingår ofta att bistå med omfattande rådgivning 
till beställarna. Myndigheten använde under 2019 cirka 1,5 årsarbetskrafter 
för att handlägga 76 beställningar av specialstatistik eller mikrodata från kri-
minalstatistikens register. De beställningar som gjordes av externa användare 
gav intäkter på 336 tkr.

Surveybaserad statistik
Sedan 2006 genomför Brå årligen den stora frågeundersökningen Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU). Syftet är att undersöka människors utsatthet 
för brott, deras upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet samt 
brottsoffers erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Resultaten från 
NTU används bland annat som en av källorna vid analys av brottsligheten i 
Sverige.

Huvudredovisningen av 2018 års mätningar gjordes i rapport 2019:1. Till 
huvudrapporten hör också en teknisk rapport (rapport 2019:2). Under året 
publicerades också en kortanalys av Nationella trygghetsundersökningen med 
resultat på kommunal nivå. I denna redovisades resultat från NTU 2017-
2018 gällande utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott samt förtroende 
för rättsväsendet, systematiserat utifrån polismyndighetens organisation, ned 
på kommunnivå samt på stadsdelsnivå för Göteborgs kommun, Malmö kom-
mun och Stockholms kommun.

I slutet av året kom resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019, 
som redovisar övergripande resultat 2007-2019 (rapport 2019:11). Från och 
med denna rapport ingår NTU i Sveriges officiella statistik. Resultaten från 
tidigare mättillfällen är dock producerade utifrån samma kvalitetskrav.

Under året genomförde och publicerade Brå också den stora statistiska under-
sökningen om politikers utsatthet för brott, Politikernas trygghetsundersök-
ning (PTU) (rapport 2019:15). Detta är den fjärde jämförbara kartläggningen, 
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  6 Klassificering av brott. Anvisningar och regler. Version 7.2.
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där förtroendevalda i kommun- och landstingsfullmäktige och riksdag tillfrå-
gats om sin utsatthet för trakasserier, hot och våld som förtroendevalda under 
valåret 2018. Undersökningen, som är ett återkommande regeringsuppdrag, 
fångar utsatthetens omfattning, art och konsekvenser, liksom upplevelser 
av otrygghet och erfarenheter av stöd. Genom jämförelser med föregående 
kartläggningar över utsattheten 2012, valåret 2014 och 2016 är det för första 
gången möjligt att göra jämförelser mellan två valår, och sätta dessa i relation 
till mellanliggande år. Från och med 2019 ingår PTU i den officiella statisti-
ken.

Arbetet med hatbrottsstatistiken
Av Brås instruktion framgår att myndigheten ska ta fram kunskap om hat-
brott. Den årliga styrningen av arbetet har förändrats och innebär sedan 
några år att Brå vartannat år får i uppdrag av regeringen att ta fram statistik 
om hatbrott och vartannat år fördjupade studier om hatbrott. I enlighet med 
regeringens uppdrag redovisades 2019 statistik om hatbrott. En förändring 
var att den avgränsades till att omfatta polisanmälda hatbrott. Statistiken 
syftar inte till att visa hur många hatbrott som begåtts eller ger någon när-
mare bild av hela hatbrottsligheten i samhället. Ändamålet med statistiken är 
istället att ge information om och möjligheter att analysera i vilken utsträck-
ning det finns hatbrottsmotiv bland de brott som anmälts till eller av polisen. 
Statistiken ger också information om strukturen på de anmälda händelserna 
med avseende på typ av grundbrott, hatbrottsmotiv, brottsplats och relation 
mellan offer och förövare (rapport 2019:13). Vid sidan om att ta fram statisti-
ken bidrog Brå med information och expertis i hatbrottsfrågor, i både natio-
nella och internationella sammanhang, samt hanterade stora mängder frågor 
från medierna och andra externa frågeställare.

Kortanalyser om brottsligheten och verksamhetsresultaten
En särskild funktion inom statistikverksamheten analyserar befintlig statistik 
om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat. Funktio-
nen tar fram så kallade kortanalyser, som inte är lika resurskrävande och 
djuplodande som forskningsprojekten. Till grund för valen av analysobjekt 
ligger dels myndighetens arbete med att identifiera angelägna utvecklingsom-
råden, dels särskilda kontakter med myndigheterna i rättsväsendet och med 
forskare. Sju kortanalyser publicerades under året, varav tre var inriktade på 
brottsligheten och fyra på verksamhetsresultat. Funktionen arbetade också 
med det myndighetsgemensamma regeringsuppdraget med prognoser över de 
framtida verksamhetsvolymerna i rättskedjan. 

Kortanalyser om brottsligheten:

• Utsatthet för brott

• Kortanalys om brottsutvecklingen

• Hot och kränkningar på internet 

Kortanalyser om verksamhetsresultaten:

• Straffrättsliga reaktioner på ungas brott  
2001–2016

• Forensiska undersökningar och  
handläggningsbeslut

• Brott som begås under rättspsykiatrisk vård
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• Brott som begås under frivård 

Andra analyser:

• Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Centrala prognoser för 
perioden 2019–2022

Resultatbedömning
Myndigheten ska utveckla kunskap på det kriminalpolitiska området, bland 
annat genom att ansvara för den officiella kriminalstatistiken och årligen 
genomföra den nationella trygghetsundersökningen samt ta fram kunskap 
om hatbrott och minst vart tredje år genomföra skolundersökningen om 
brott, men också genom att utveckla kriminalstatistiken och annan relevant 
statistik. Den löpande produktionen av såväl kriminalstatistiken som den 
periodiskt återkommande surveybaserade statistiken som avser Nationella 
trygghetsundersökningen, Politikernas trygghetsundersökning och hatbrotts-
statistiken har publicerats enligt publiceringsplan och under året beslutade 
myndigheten att Nationella trygghetsundersökningen, Politikernas trygghets-
undersökning och Skolundersökningen om brott vid nästkommande publice-
ring ska vara officiell statistik.

Förutom att löpande ta fram efterfrågad statistik om anmälda brott och 
samhällets reaktioner på brott har myndigheten under året bidragit till att 
kunskapen på det kriminalpolitiska området kan förbättras och har utveck-
lats. Brå har till exempel deltagit i arbetet med att digitalisera rättsväsendet, 
ett arbete som på sikt bidrar till mer relevant statistik om rättsväsendets 
verksamheter. Myndigheten har fortsatt utvecklingen av en helt ny statistik 
över fysiska personer som är målsägare vid anmälda brott. Den väl använda 
och efterfrågade statistiken över dödligt våld har kompletterats med uppgif-
ter om brottet skett inom ramen för en nära parrelation och uppgifter om 
ålder (barn/vuxen) på brottsoffret. Därtill har myndigheten för fjärde gången 
producerat statistik över politikernas utsatthet för brott. Under året har 
myndigheten deltagit i arbetet att ta fram prognoser för verksamhetsvolymer i 
rättskedjan och tagit fram ett antal kortanalyser som utgör kunskapsunderlag 
om brottsligheten och rättsväsendets reaktioner på brott.

I tabell 1 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom statis-
tikverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2019, 2018 och 
2017, för respektive enhet och funktion inom statistikverksamheten samt för 
den del av it-verksamheten som är inriktad på statistik.

Tabell 1. Kostnader per prestationsområde inom statistikverksamheten.

Tabell 1. Kostnader per prestationsområde inom statistikverksamheten
Statistikverksamhet (tkr) 2019 2018 2017

Enheten för rättsstatistik 13 245 13 802 13 652

Funktionen för utveckling av rättsstatistik 4 179 3 818 4 075

Enheten för statistiska undersökningar 24 243 23 501 37 149

Funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen 
och om rättsväsendets verksamhetsresultat 3 302 2 985 3 603

Enheten för it 27 038 30 223 16 430

Totalt 72 007 74 329 74 909

Av tabellen framgår att kostnaderna för Enheten för rättsstatistik har minskat 
under året då enheten har haft ett antal vakanser. Kostnaderna för enheten 
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för statistiska undersökningar har ökat jämfört med föregående år. Det beror 
främst på ökade lönekostnader. 

Kostnaderna för Enheten för it har minskat med cirka 3 miljoner kronor för 
2019 jämfört med 2018. Under 2018 bedrevs ett utvecklingsprojekt inom 
NTU-lokal som delvis finansierades med bidrag från Polismyndigheten. 
Utvecklingsprojektet färdigställdes under 2018 och därmed minskade även 
kostnaderna. 
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BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2019  •  25

Forskningsverksamheten

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

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

Den övervägande delen av Brås kunskapsproduktion, elva projekt, sker på 
uppdrag av regeringen. Under året har dessa regeringsuppdrag bland annat 
handlat om utvecklingen av utsatthet för sexualbrott, antisemitiska hatbrott, 
uppföljning av lagen om kränkande fotografering, tystnadskulturer, grov 
kvinnofridskränkning och rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från 
anmälan till dom. 

Många forskningsprojekt tar Brå också själv initiativ till. De egeninitierade 
projekten rör frågor som Brå bedömer som viktiga att belysa med forskning 
och Brå arbetar ständigt med att identifiera angelägna utvecklingsområden 
som kan vara av intresse för kommande studier. Detta sker såväl internt som 
genom täta kontakter med framförallt rättsväsendets myndigheter. Brå bedrev 
under året nio projekt som myndigheten själv tagit initiativ till. 

Andra forskningsprojekt bedrivs efter förfrågan från andra myndigheter. Fyra 
studier bedrevs under året efter förfrågan från andra myndigheter och organi-
sationer, varav tre initierats av Polismyndigheten och en av Samordningsfunk-
tionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Forskningsarbetet bedrivs i projekt och planeras och bedrivs i en projekt-
styrningsprocess, som inleds med ett internt direktiv och att det tas fram en 
projektplan. I planen ingår att utveckla och beskriva kunskapsläget, syfte, 
målgrupper, frågeställningar, metod och data, etik och sekretess m.m. Pro-
jektplanerna genomgår omfattande granskningar i och med att många funk-
tioner och personer på myndigheten bidrar och granskar olika delar. Centrala 
myndigheter i rättsväsendet informeras om projektplanerna och det förekom-
mer att de granskas av externa experter, innan de färdigställs och godkänns. I 
slutet av projekten vidtar ett omfattande arbete med att granska och utveckla 
manus till rapporter. Många av stegen gäller interna funktioner, men alla 
manus där nya forskningsinsatser redovisas genomgår granskning av externa 
vetenskapliga experter. I många av projekten används också externa referens-
grupper med forskare och andra sakkunniga, som då även lämnar synpunkter 
på manus. Rapporterna som gäller verksamheter sakgranskas genomgående 
av personer med särskild kunskap om verksamhetsområdena. 

I enlighet med projektstyrningsprocessen tas det i projekten fram en kommu-
nikationsplan, som specificerar målgrupper, huvudbudskap och lämpliga ka-
naler för att sprida resultaten. Spridningen sker till exempel genom kontakter 
med kommunikationsavdelningar inom rättsväsendet, kontakter med media 
och pressmeddelanden, samt genom nyhetsbrev, poddsändningar och filmer. 
Kunskapen förmedlas också via projektgrupper, seminarier och föreläsningar i 
olika sammanhang.
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Kunskap om brottsligheten
En central uppgift för Brå är att ta fram fördjupad kunskap om brottsligheten 
och dess utveckling. Kunskapen är efterfrågad av rättsväsendet och andra sam-
hällsaktörer liksom i lagstiftningsprocessen som en utgångspunkt i arbetet med 
att förebygga och bekämpa brottslighet.

Under året publicerades Brås egeninitierade rapport om skjutningar i kriminella 
miljöer. Rapporten belyser skjutvapenvåldet utifrån intervjuer med personer som 
själva har erfarenhet av kriminella miljöer eller skjutvapenvåld och beskriver 
konflikterna bakom skjutvapenvåldet – hur de uppstår och varför de eskalerar. 
(rapport 2019:3). 

Brå har också kartlagt det dödliga våldets karaktär och utveckling under perio-
den 1990–2017 (rapport 2019:6). Rapporten ger även exempel på vilket före-
byggande arbete som pågår på området, samt på hur man kan gå vidare för att 
förhindra fler fall av dödligt våld. 

Brå har under året även gjort en kunskapsöversikt där myndigheten har samman-
ställt svenska och nordiska kvantitativa studier som berör skillnader i brottslighet 
mellan personer med inhemsk bakgrund och personer med bakgrund i andra 
länder samt studier som behandlar särbehandling inom rättskedjan. Syftet med 
översikten var att undersöka omfattningen och karaktären på den forskning och 
utredningsverksamhet som hittills bedrivits på dessa två områden och att över-
siktligt sammanfatta resultaten. Litteraturöversikten bygger på en systematisk 
genomgång av befintlig litteratur på området från år 2005 och framåt. 

I rapport 2019:17 har Brå, på initiativ från Samordningsfunktionen mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, följt upp hur penningtvättsbrottslagen 
har tillämpats inom rättsväsendet under perioden 2015–2017. Studien har 
baserats på kriminalstatistik och registeruttag, tingsrättsdomar och intervjuer. 
I den här rapporten beskrivs hur misstänkta penningtvättsbrott upptäcks, och 
vilka personer och ärenden det är som misstänks. Vilka ärenden leder till åtal 
och vilka faktorer är avgörande för en fällande dom?

På uppdrag av regeringen publicerade Brå en rapport som undersökte utveck-
lingen av de polisanmälda sexualbrotten och den självrapporterade utsatthe-
ten för sexualbrott under åren 2005–2017 (rapport 2019:5). Bakgrunden till 
uppdraget var en ökning i antalet polisanmälda sexualbrott, liksom i andelen 
i befolkningen som enligt Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppgett 
sig ha utsatts för sexualbrott. För att belysa möjliga orsaker till ökningarna 
har Brå gjort fördjupade studier av de polisanmälda sexualbrotten och av 
NTU-data, samt via intervjuer samlat in berättelser från personer som enligt 
NTU uppgett utsatthet för sexualbrott 2016. 

Ett annat regeringsuppdrag innefattade att undersöka antisemitiska hatbrott. 
Hur ser antisemitiska hatbrott ut, och vilka är personerna som begår dem? I 
rapporten beskrivs brottens karaktär, gärningspersonerna och brottens kon-
sekvenser för de utsatta, utifrån polisanmälningar, fällande domar och inter-
vjuer (rapport 2019:4). 

Viktiga komplement till forskningsproduktionen var fem kortanalyser om 
brottsutvecklingen.7  

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

På regeringens uppdrag har Brå studerat hur lagen om kränkande fotografe-
ring tillämpas inom rättsväsendet (rapport 2019:7). Studien bygger på ären-
den (anmälningar, förundersökningar och domar) som hanterats under 2016, 
liksom på intervjuer och kriminalstatistik. Rapporten beskriver vilka gär-
ningar som anmäls som kränkande fotografering, hur de utreds och hur lagen 
tillämpas i domstol.

Brå har också haft i uppdrag av regeringen att dels studera orsakerna till att 
andelen uppklarade våldtäkter är låg, dels analysera om det finns en potential 
att öka uppklaringen (rapport 2019:9). Brå har studerat vad som utmärker 
anmälningarna om våldtäkt mot vuxen kvinna, hur utredningsarbetet bedrivs 
och vad som är orsaken till att många utredningar läggs ned. 

På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning över publicerad 
polisforskning i Sverige för att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forsk-
ning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet. Under 2019 inleddes 
ett samarbete mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst 
i syfte att göra den samlade polisforskningen i Sverige tillgänglig och sökbar 
genom Polismyndighetens databas Justitia. 

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

Ett regeringsuppdrag har varit att studera utvecklingen för grov kvinno-
fridskränkning och analysera orsakerna till minskningen av anmälda, person-
uppklarade och lagförda brott (rapport 2019:8). 

I en annan studie, också på uppdrag av regeringen, har Brå studerat fenome-
net tystnadskulturer och övergrepp i rättssak och hur dessa kan motverkas 
(rapport 2019:10). Uppdraget har inriktats mot fem fokusområden: brott 
inom en hederskontext; relationsvåld; kriminella nätverk; brott i socialt 
utsatta områden samt brott mot och inom organisationer. Studien bygger 
bland annat på 137 intervjuer med brottsoffer, vittnen och övriga, en analys 
av fällande domar med förundersökningar om övergrepp i rättssak samt en 
webbenkät riktad till landets åklagare.

För tolfte året i rad gav Brå, på uppdrag av regeringen, kunskapsstöd till 
det gemensamma prognosarbete som bedrivs av fem centrala myndigheter i 
rättsväsendet, gällande verksamhetsvolymer genom rättskedjan, från polisan-
mälningar till verkställigheter i anstalt.8 

Därtill publicerades också två kortanalyser om senare och övergripande led i 
rättskedjan.9 

Resultatbedömning
Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsvä-
sendet och det kriminalpolitiska området genom att bland annat initiera och 
bedriva forsknings-, analys- och utvecklingsarbete. Under året har myndighe-
ten bidragit till att kunskapen inom det kriminalpolitiska området har utveck-
lats på många sätt. 

 8 Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2019-2022).
 9 Straffrättsliga reaktioner på ungas brott 2001-2016 (1/2019) och Forensiska undersökningar och 

handläggningsbeslut (5/2019).
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Brå har tagit fram fördjupad och av rättsväsendet och andra samhällsaktörer 
efterfrågad kunskap om brottsligheten och dess utveckling liksom i lagstift-
ningsprocessen. Exempelvis har myndigheten producerat kunskap inom 
området skjutningar i kriminella miljöer och uppdaterat den tidigare kart-
läggningen av det dödliga våldets karaktär och utveckling. Under året har Brå 
gjort en kunskapsöversikt som sammanställer svenska och nordiska kvantita-
tiva studier som berör skillnader i brottslighet mellan personer med inhemsk 
bakgrund och personer med bakgrund i andra länder samt studier som 
behandlar särbehandling inom rättskedjan. Brå har vidare utvecklat kunska-
pen inom det kriminalpolitiska området genom att exempelvis följa upp hur 
penningtvättsbrottslagen har tillämpats inom rättsväsendet samt undersökt 
utvecklingen av sexualbrott.

Under året har Brå tagit fram kunskap om verksamheterna i rättskedjan, med 
stort fokus på polisens verksamhet, men ibland även åklagarverksamheten. 
Exempelvis har en rapport om orsakerna till att andelen uppklarade våld-
täkter är låg och vilken potential det finns att öka uppklaringen publicerats 
under året. Myndigheten har också publicerat den årliga sammanställning 
över polisforskning i Sverige, som är ett strukturerat sätt fånga in den forsk-
ning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet. 

Brå har också tagit fram kunskap som behandlar senare led i rättskedjan, 
såsom domstolarna och kriminalvården. Under året presenterades ny kunskap 
om utvecklingen av och orsakerna till minskningen av anmälda, personupp-
klarade och lagförda brott av typen grov kvinnofridskränkning. Dessutom 
har myndigheten genomfört en stor undersökning om tystnadskulturer och 
övergrepp i rättssak och hur dessa kan motverkas.

Flera av de projekt som Brå arbetat med under året har sitt ursprung något 
år tillbaka i tiden. I bilaga 3 återfinns en förteckning över alla projekt som 
myndigheten arbetat med under året, oavsett om de avslutats eller ej.10  Av 
samtliga 24 forskningsprojekt som Brå arbetade med under 2019, bedrevs 11 
på uppdrag av regeringen, 4 efter förfrågan från andra myndigheter och 9 på 
eget initiativ. I tabell 2 redovisas kostnaderna för de forskningsprojekt som 
avslutats under året.

Tabell 2. Genomsnittliga kostnader och timmar för avslutade projekt inom  
forskningsverksamheten 

År 2019 2018 2017

Mest kostsamma projektet, tkr 7 618 4 834 4 851

Minst kostsamma projektet, tkr 684 1 073 500

Genomsnittlig kostnad per projekt, tkr 3 553 2 845 2 360

Genomsnittliga timmar per projekt 4 945 3 957 3 577

Genomsnittligt timpris per projekt, kr 735 766 600

Genomsnittlig kostnad regeringsuppdrag, tkr 4 201 2 530 2 366

Genomsnittlig kostnad egeninitierade projekt, tkr 2 655 3 336 2 509

Genomsnittliga  timmar regeringsuppdrag 5 704 3 358 3 610

Genomsnittliga  timmar egeninitierade projekt 3 978 4 962 3 962

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

Brås forskningsverksamhet styrs i stor utsträckning av hur de enskilda pro-
jekten behöver läggas upp, både regeringsuppdrag och egeninitierade. Det är 
viktigt att påpeka att projekten skiljer sig bland annat gällande frågeområde, 
karaktär och omfattning från år till år, och att detta därmed ställer olika krav 

10 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter med beslutad projektplan, samt med en
budget och registrerad tidredovisning som inte är försumbar.
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på hur myndigheten resurssätter projekten. Ett ingångsvärde i analysen är 
därmed att kostnaderna mellan åren kan förväntas variera. 

Merparten av kostnaderna avser löner till anställda vid Brå, men det finns 
även kostnader för exempelvis datamaterial, etikansökningar och extern 
vetenskaplig granskning. Av tabellen framgår att den genomsnittliga kostna-
den för projekt har ökat under perioden. Vidare har genomsnittliga timmar 
per projekt ökat i korrelation med de ökade genomsnittliga kostnaderna. Det 
genomsnittliga timpriset per projekt minskade marginellt för 2019 jämfört 
med 2018.

Det mest kostsamma projektet för 2019 var regeringsuppdraget om grov 
kvinnofridskränkning. Uppdragets komplexa frågeställning innebar höga 
kostnader. Detta förklarar delvis varför den genomsnittliga kostnaden för 
regeringsuppdrag ökade under 2019 jämfört med 2018. 

Eftersom regeringsuppdragen i regel är mer kostsamma än de egeninitierade 
projekten, och då Brå redovisade fyra regeringsuppdrag 2018 medan sex 
regeringsuppdrag redovisades 2019, är det väntat att den genomsnittliga kost-
naden per projekt är högre för 2019.

I tabell 3 redovisas årsvisa kostnader för prestationsområden inom forsk-
ningsverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2019, 2018 och 
2017 för respektive enhet inom forskningsverksamheten.

Tabell 3. Kostnader per prestationsområde inom forskningsverksamheten 

Forskningsverksamheten (tkr) 2019 2018 2017

Enheten för forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

16 644 14 946 15 952

Enheten för forskning och utveckling 19 353 19 151 16 238

Enheten för utvärdering och polisforskning 12 024 14 073 16 016

The Stockholm Criminology Symposium 4 931 4 890 5 004

Totalt 52 952 53 060 53 210

* Från och med 2019 redovisas verksamhetskostnaderna för The Stockholm Criminology Symposium i 
tabellen. Siffrorna för år 2017 och 2018 är uppdaterade enligt samma princip.

Tabellen visar att kostnaderna för forskningsverksamheten i stort sett är  
desamma mellan åren. 

Kostnaderna för Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad 
brottslighet har ökat med cirka 1,7 miljoner kronor vilket förklaras med 
ökade personalkostnader.

Kostnaderna för Enheten för forskning och utveckling är oförändrad i jämfö-
relse med föregående år. 

Enheten för utvärderingar och polisforskning har haft minskade personalkost-
nader med cirka 2 miljoner kronor.
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Verksamheten för kunskapsstöd 

I verksamheten för kunskapsstöd ryms de verksamheter som vänder sig till 
brottsförebyggande aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Här ingår 
verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete och Center mot 
våldsbejakande extremism (CVE).

Verksamheten för utveckling av brottsförebyggande 
arbete
Brå arbetar med att utveckla och stödja det brottsförebyggande arbetet ge-
nom att ta fram och ge brottsförebyggande aktörer kunskap och metoder som 
de kan använda i sitt dagliga arbete. Under året har Brå utvecklat och stöttat 
samverkan och samordning mellan aktörer på olika nivåer, utvecklat och spri-
dit god praktik till lokala och regionala målgrupper, fördelat ekonomiskt stöd 
samt bidragit med metodstöd och handledning i brottsförebyggande frågor.

Nationell och regional samordning
Med anledning av myndighetens regeringsuppdrag att skapa en nationell 
nätverksstruktur för brottsförebyggande arbete träffades det så kallade kärn-
nätverket (bestående av Sveriges Kommuner och Regioner, Polismyndigheten, 
representerad av utvecklingscentrum Nord och Syd samt representanter från 
länsstyrelserna) fyra gånger under året för att diskutera inriktningar och 
teman för det nationella stödet till lokalt och regionalt brottsförebyggande 
arbete. Brå genomförde också ett uppföljande möte till 2018 års nationella 
rådslag för de myndigheter som omnämns i det brottsförebyggande program-
met Tillsammans mot brott. Syftet var att utifrån resultaten från rådslaget och 
annan omvärldsbevakning utveckla den nationella nätverksstrukturen. 

Ett antal initiativ av mer operativ karaktär har tagits för att utveckla olika 
delar av det brottsförebyggande arbetet nationellt. Ett gällande ekonomisk 
brottslighet där Brå samlat en grupp (bestående av Ekobrottsmyndigheten, 
Försäkringskassan, Kronofogden, Bolagsverket, Skatteverket, Tullverket och 
Kustbevakningen) som mötts två gånger under året för att bland annat disku-
tera verksamheternas definition av brottsförebyggande arbete. Ett annat ini-
tiativ gällde dagligvaruhandeln där ett möte hölls med branschorganisationer 
och större affärskedjor för att diskutera hur den lokala nivån kan involveras 
i det brottsförebyggande arbetet. Dessutom har Brå deltagit i tre arbetsgrup-
per med andra myndigheter där vägledningar, handledningar och riktlinjer 
tagits fram: Boverket gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande 
perspektiv och åtgärder i samhällsbyggnadsprocessen, Socialstyrelsen gällande 
socialtjänstens hantering av unga lagöverträdare och Jämställdhetsmyndig-
heten gällande våldsförebyggande arbete. Ett område som ligger nära lokalt 
brottsförebyggande arbete är så kallat ANDT-arbete (arbete mot alkohol, 
narkotika, droger och tobak), som stöds av Folkhälsomyndigheten. Brå sitter 
med i gruppen för nationell myndighetssamverkan runt ANDT och också i en 
myndighetsgrupp som initierats av Myndigheten för familjerätt och föräld-
raskapsstöd (MFoF) som syftar till att utveckla strukturer på nationell och 
regional nivå för att förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla förebyggande 
metoder och program.

Brå ska enligt regeringsuppdraget bistå länsstyrelserna i deras uppdrag att 
stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete. För 
detta har Brå byggt upp en stödstruktur där myndigheten under året samlat 
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länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare vid fyra tillfällen. På träf-
farna har även polisens regionala brottsförebyggande samordnare deltagit lik-
som Sveriges Kommuner och Regioner och Polisens utvecklingscentrum Nord 
och Syd. Utöver träffar innehåller stödstrukturen utbildningsinsatser, kon-
sultativt stöd samt att Brå föreläser och deltar på regionala träffar för lokala 
aktörer. Nätverksträffarna har avhandlat ämnena Situationell prevention, 
Civilsamhällets roll i det brottsförebyggande arbetet, Gärningspersoner - vad 
vet vi och hur kan vi förebygga brott samt Brottsoffer - vad vet vi och hur vi 
kan arbeta för att förebygga brott. Under året har en övergång gjorts från en 
mer uppstartande fas som präglats av utbildning och skapande av samsyn till 
att mer betona samplanering, samverkan och erfarenhetutbyte. Brå avslutade 
också ett fördjupat stöd riktat till en grupp länssamordnare som syftade till 
att stärka deras förmåga att ge konkret stöd till den lokala nivån. Satsningen 
utvärderades under senhösten och resultaten från den kommer att publiceras i 
den årsrapport om brottsförebyggande arbete som presenteras i slutet av mars 
2020.

Utbildningsverksamhet
Den webbaserade basutbildningen om brottsförebyggande arbete fortsatte 
under året. Syftet med utbildningen är att höja lägstanivån hos målgrupperna 
vad gäller kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. Den genomfördes 
fyra gånger under året med sammanlagt 138 anmälda deltagare. I genomsnitt 
är genomströmningen på kurserna 75 procent. Nyanmälningar till utbild-
ningen minskade något liksom andelen som fullföljde utbildningen. Brå ser 
det som att en mättnad nåtts och att frekvensen på grundutbildningen kan 
sänkas. Under året utvecklades och testades en påbyggnadsutbildning till 
grundutbildningen, också den webbaserad. Tjugofyra personer deltog i pilot-
omgången.

Utvecklingsverksamhet
Brå och Polismyndigheten initierade 2017 ett projekt för att pröva en metod 
med särskilt fokus på att minska skjutningar och förebygga våld mellan grup-
per. Metoden benämns Group Violence Intervention (GVI) och har utvecklats 
inom National Network for Safe Communities vid John Jay College i New 
York. Det svenska projektet, som benämns Sluta Skjut! Tillsammans för ett 
tryggt Malmö, genomförs som en pilotverksamhet tillsammans med Malmö 
stad, polisområde Malmö, Kriminalvården och utvecklingscentrum Syd vid 
Polismyndighetens nationella operativa avdelning. Under året har pilotpro-
jektet, som delvis finansieras med medel från Fonden för inre säkerhet (ISF), 
fortsatt med genomförande av alla planerade aktiviteter, en delrapport i 
form av en processutvärdering har redovisats från Malmö universitet och en 
intresseförfrågan har skickats till ett flertal universitet om att genomföra en 
effektutvärdering av pilotverksamheten. I november genomfördes två erfaren-
hetsseminarier i syfte att sprida kunskap om strategin till andra kommuner, 
polisområden och delar av kriminalvården. Lokalt har aktörerna beslutat att 
låta pilotverksamheten fortlöpa åtminstone år 2020 ut.

Under 2018 avslutades arbetet med att stödja utvecklingen av ett kunskapsba-
serat arbete i samverkan i sju kommuner med socialt utsatta områden. Arbe-
tet med stödet fortsatte dock med hjälp av riktat ekonomiskt stöd till Malmö 
universitet och Örebro universitet som beskrivit arbetet i de olika områdena i 
en exempelsamling som återrapporterades under året. Exempelsamlingen har 
spridits på Brås webbplats och i andra kanaler.

Polisens nya organisation har följts av ett omfattande arbete med att utforma 
och styra polisens brottsförebyggande verksamhet. Brå gav Polismyndigheten 
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stöd i flera av dessa delar även under 2019 bland annat vad gäller Polismyn-
dighetens arbete inom det brottsförebyggande området.

Omvärldsbevakning och årsrapport
Brå samlar in kunskap och goda exempel om brottsförebyggande arbete 
genom systematisk omvärldsbevakning. I år har arbetet tydligare kopplats 
till arbetet med att identifiera angelägna utvecklingsområden för det brotts-
förebyggande arbetet som presenteras i både denna årsredovisning och i den 
årsrapport för det brottsförebyggande arbetet som tas fram. Uppgifter hämtas 
in från nationella och internationella forskningsprojekt, men även i samband 
med konferenser och liknande arrangemang. Exempelvis inhämtades kunskap 
från det nordiska samarbetsmötet med de övriga ländernas motsvarigheter till 
Brå, i Danmark, samt från European Crime Prevention Network (EUCPN), i 
Bryssel. Under hösten genomfördes också ett studiebesök i Hannover där Brå 
bland andra besökte KURBAS, som är det regionala brottsförebyggande cen-
trumet för delrepubliken Niedersachsen. The Stockholm Criminology Sympo-
sium är också en källa till information om vad som görs internationellt.

Brå har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att årligen beskriva det brottsfö-
rebyggande arbetet i Sverige. I mars publicerades därför den tredje årsrappor-
ten Det brottsförebyggande arbetet i Sverige - Nuläge och utvecklingsbehov 
2019. Tonvikt har lagts vid sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det 
Brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott. Rapporten lansera-
des i samband med konferensen Råd för framtiden och riktar sig till besluts-
fattare och andra inom brottsförebyggande arbete på nationell, regional eller 
lokal nivå. Resultaten har även spridits på andra sätt och intresset har varit 
stort. Omedelbart efter att den presenterades vidtog arbetet med att samla 
information till nästa rapport genom enkäter, samtal och underlag från olika 
instanser.

Spridning av god praktik
Den 3–4 april arrangerade Brå, för nittonde gången, den nationella konfe-
rensen om brottsförebyggande arbete, Råd för framtiden, i samarbete med 
Göteborgs Stad. Konferensen hade drygt 600 deltagare, varav de flesta kom 
från Polismyndigheten och landets kommuner. Programmet hade ett varierat 
utbud men med fokus på hur samverkan kan leda till konkreta åtgärder. Pre-
sentationer om arbetet med medborgarlöften, om hur man kan skapa trygga 
och säkra idrottsevenemang, och om hur kriminologi kan vara ett redskap för 
lokala brottsförebyggare var några av punkterna på programmet. Konferen-
sen var mycket uppskattad, och 95 procent av de som svarat på utvärderings-
enkäten (72 procents svarsfrekvens) svarade att de var nöjda eller mycket 
nöjda med konferensen som helhet. Av de som medverkade i programmet 
utgjorde kvinnorna cirka 50 procent.

VERKSAMHETEN FÖR KUNSKAPSSTÖD

Justitie- och migrationsminister 
Morgan Johansson talade vid 
konferensen Råd för framtiden i 
Göteborg.
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Brå medverkade under året som föreläsare i många olika sammanhang, till 
exempel fjorton regionala träffar som länsstyrelserna anordnat och vid nät-
verket Säkra Platsers möten. Brå deltog också vid Boverkets konferenser Hur 
kan arkitektur och design bidra till ökad trygghet? och Inspirationsdag om 
trygghet och brottsförebyggande arbete i samhällsplanering. Dessutom deltog 
Brå aktivt i andra aktörers seminarier i Almedalen och vid SKRs trygghetsda-
gar för lokala brottsförebyggande aktörer.

Brå har också tagit fram ett koncept för att förmedla kortfattad information 
i form av faktablad om hur enskilda brottstyper kan förebyggas. Under året 
har tre sådana faktablad tagits fram, om illegal tobak, stöld ur eller från bil 
samt inbrott i bil.

På Brås webbplats är avdelningen Förebygga brott en viktig kanal för att föra 
ut kunskap och information om lokalt brottsförebyggande arbete. Där finns 
information om metoder och brottstyper, utöver information och nyheter om 
Brås arbete och lokala exempel. Sidorna har under året arbetats om och gjorts 
mer tillgängliga. Under 2019 tillkom fem filmer, 15 klipp från olika konferen-
ser, tre webbinarier och åtta nya artiklar.

Vid årets slut var det möjligt att ladda ner drygt 200 slutrapporter från pro-
jekt som genom åren beviljats ekonomiskt stöd. Slutrapporterna kan ses som 
en kunskapsbank över erfarenheter från lokalt brottsförebyggande arbete. 
Brås webbaserade grupp för lokala brottsförebyggande aktörer, som under 
året kunnat utbyta erfarenheter och idéer, har fler än 200 medlemmar. Grup-
pen har delat erfarenheter och information med varandra om aktuella ämnen 
inom det brottsförebyggande området.

Liksom tidigare år organiserade Brå den svenska uttagningen till den brottsfö-
rebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). Årets tema 
var Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug 
related juvenile delinquency). Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen 
blev projektet Sofielundsarbetet. Sofielundsarbetet är en samverkan mellan 
Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt 
Malmö stad som syftar till att med gemensamma krafter vända en negativ 
utveckling i ett område. Det svenska bidraget vann den europeiska finalen och 
fick genom det mycket uppmärksamhet.

Under 2019 har Brå genomfört tre webbinarier: Hur kan vi med hjälp av till-
syn förebygga ekonomisk brottslighet? (ca 420 visningar), Ungdomars brott 
och utsatthet på nätet (ca 380 visningar) samt Räknas allt våld, Hur våld i 
nära relation i högre utsträckning kan bli en del av lokalt brottsförebyggande 
arbete (ca 190 visningar). 

Brå organiserade den 
svenska uttagningen till 
den brottsförebyggande 
tävlingen European Crime 
Prevention Award (ECPA). 
Sveriges bidrag till den 
europeiska tävlingen blev 
projektet Sofielundsarbe-
tet, som också vann den 
europeiska finalen.
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Fördelning av ekonomiskt stöd
Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga 
brott. Myndigheten ger stöd för kunskapsutveckling, dels utifrån inkomna 
ansökningar, dels som riktat utvecklingsstöd till angelägna utvecklingsprojekt.

Ekonomiskt stöd ges främst till utvärderingar och uppföljningar av brottsföre-
byggande insatser. Insatserna ska utgå från en lokal problembild och Brå ger 
också metodstöd under perioden för uppföljning eller utvärdering. Under året 
inkom sju slutrapporter från sådana utvärderingar, bland annat Ordningsvak-
ter – en brottsförebyggande och trygghetsskapande aktör? – En utvärdering 
av ett pilotprojekt på en ”hot spot” i Järfälla, våldsförebyggande arbete med 
Mentors Violence Prevention – MVP, utvärdering av trygghetsinsatser på två 
tågstationer i Skåne och stärkt värdegrund och stabilitet på Råslätt där man 
utvärderat fritidsfältassistenters arbete och dess samverkan med andra aktörer 
i ett utsatt område. 

Tabell 4. Fördelning av medel 2019

2019 2018 2017

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

Beviljade projekt 12 4 068 12 2 799 5 1 190

Återbetalade 
projektmedel

2 426 2 235 7 750

Inkomna 
slutrapporter

7  6  6  

I syfte att höja den vetenskapliga nivån på utvärderingarna och stärka samar-
betet mellan lokala aktörer och forskning gavs 2019 möjlighet att ansöka om 
ett högre belopp än den tidigare beloppsgränsen på 250 000 kronor. Projekt 
som utvärderas av en disputerad person eller av en doktorand som handleds 
av en disputerad person anställd av en institution vid universitet eller högsko-
la, kunde ansöka om ekonomiskt stöd upp till 400 000 kr. För övriga projekt 
kunde stödet liksom tidigare år högst uppgå till 250 000 kr.

Antalet inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd har ökat de senaste åren. 
2019 ökade antalet inkomna ansökningar från 29 st till 47 st (62%) jämfört 
med 2018 och 2018 ökade de från 13 st till 29 st (123%) jämfört med 2017. 
Kvaliteten på ansökningarna har trots detta inte försämrats.

Av de disponibla medlen fördelades 4 068 tkr till tolv utvärderingar och 
uppföljningar av lokala verksamheter efter ansökan. Metoden Huskurage för 
att förebygga våld i nära relation, trygghetsvärdar, modell för att öka ungas 
inkludering och brottsförebyggande insatser i kollektivtrafiken är några exem-
pel på vad som beviljats Brås ekonomiska stöd 2019.

Under året återbetalades 426 tkr från två projekt som tidigare beviljats medel. 
Skälet till detta var att utvärderingen inte kunnat genomföras respektive 
medel som inte behövts utnyttjas. Under 2018 återbetalades sammanlagt 235 
tkr från två projekt, och 2017 återbetalades sammanlagt 750 tkr från sju 
projekt.

Utöver det traditionella ekonomiska stödet har Brå även fördelat 320 tkr i 
riktat utvecklingsstöd för att stödja ett angeläget utvecklingsprojekt. Inom 
detta stöd kan externa aktörer erhålla medel för att genomföra aktiviteter 
som Brå bedömer stimulerar och bidrar till kunskapsutvecklingen inom 
myndighetens prioriterade fokusområden. Stödet gavs under 2019 fortsatt till 
nätverk för situationell prevention (Säkra platser) och till Malmö universitet 
för framtagande av implementeringsguide för GVI (Group violence interven-
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tion). Under året återbetalades sammanlagt knappt 53 tkr avseende outnytt-
jade medel som lämnats som riktat stöd. År 2018 återbetalades 83 tkr och 
2017 gjordes inga sådana återbetalningar.

Tre riktade utvecklingsstöd har avrapporterats under året. Ett avsåg det stöd 
som givits till kommuner och lokalpolisområden med olika förutsättningar 
och utmaningar, så kallade typområden. Typområdena som berörts av utveck-
lingsarbetet var kommuner med behov av fördjupning och utveckling, ny- el-
ler omstart i arbetet samt kommuner med särskilda utmaningar. Resultatet 
har gett en kunskapsbas i Brås stöd till bland annat små kommuner och gles-
bygdskommuner. Polismyndigheten i Göteborg avrapporterade en utvärdering 
av Trygg fotboll i Göteborg och Malmö universitet har skapat en stöd- och 
exempelsamling för samverkansmodellen Effektiv Samordning för trygghet 
(EST) som grund till fortsatt metodstöd till socialt utsatta områden. 

Återrapporteringarna från det ekonomiska stödet sprids till målgrupperna 
i våra olika kanaler, såsom via webben, på konferensen Råd för framtiden, 
genom webbinarier med mera. Under året har vi arbetat för att göra slutrap-
porterna mer lättillgängliga på webben. 

Center mot våldsbejakande extremism
I januari 2020 har Center mot våldsbejakande extremism (CVE) funnits vid 
Brå i två år. CVE verkar för att utveckla och stärka arbetet mot våldsbeja-
kande extremism genom att ta fram, samla in och sprida kunskap om meto-
der som olika aktörer kan använda i sitt dagliga arbete. Centret ska främja 
utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå 
samt verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyg-
gande arbetet mot våldsbejakande extremism. Andra centrala uppgifter är att 
ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter, civilsamhälle och tros-
samfund som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbe-
jakande extremism. Centret bidrar med råd och stöd till yrkesverksamma där 
behov finns, utan att delta i handläggningen av individärenden. Tjänsteperso-
ner i respektive myndighet och kommun ansvarar själva för myndighetsutöv-
ningen.  

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

Det kan konstateras att det finns kunskapsluckor och brister i tillämpningen 
av lagstiftningen inom området våldsbejakande extremism. CVE har där-
för under året tagit flera initiativ till att bredda kunskaperna om vad svensk 
lagstiftning ger för möjligheter inom området. Tonläget och nivån på debat-
ten kring våldsbejakande extremism har på många håll i landet varit väldigt 
polariserande. CVE har i debatten försökt nyansera och balansera frågorna i 
syfte att inte låta retorik och utspel bidra till ytterligare låsningar och för-
stärka radikaliserade grupper i sina respektive uppfattningar, utan att för den 
skull varit vare sig relativiserande eller bagatelliserande. Den insamlade och 
framtagna kunskapen sprids genom olika kommunikationskanaler och utbild-
ningsinsatser. Under året genomförde CVE föreläsningsserier, kurser samt en 
nationell konferens för yrkesverksamma som kommer att anordnas årligen 
från och med 2019. 
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Under året inrättade myndigheten även en expertgrupp för att ge råd i den 
förebyggande verksamheten mot våldsbejakande extremism. Expertgruppen 
ska även utifrån centrets behov granska och lämna synpunkter på produkter.

Stöd och råd till kommuner och andra aktörer
Under 2019 har CVEs verksamhet utvecklats och organisationen har fast-
ställts. Centrets uppdrag har mejslats ut och inneburit omfattande insatser 
inom flera områden. Ett av målen har varit att etablera centret som en re-
levant aktör när det gäller frågor inom området förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism. Centret har fokuserat insatser genom att arbeta 
aktivt i framförallt de kommuner som har störst behov, men även hos myn-
digheter och civilsamhällesaktörer. Under året har CVE arbetat med över 70 
kommuner i olika samverkansformer. Centret har under året även samlat 
myndighetspersoner, forskare och kommunanställda vid ett flertal tillfällen för 
konferenser och fortbildningsinsatser. 

CVE har sedan april 2018 en stödfunktion i form av en telefon dit yrkesverk-
samma på lokal nivå kan ringa för att söka stöd i sitt förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism. Stödfunktionen är bemannad med personal 
från centret alla helgfria vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00. Centret 
har under 2019 fått in 161 samtal till stödtelefonen. Årets verksamhet har 
inneburit mer än en fördubbling av antalet samtal i jämförelse med verksam-
hetsåret 2018. Inflödet har varit relativt jämnt under 2019 med undantag för 
två perioder då det varit markant högre. Under de två perioderna har våldsbe-
jakande extremism på olika sätt varit mer uppmärksammad i samhällsdebat-
ten.    

Under slutet av året slöt CVE och Rädda Barnen en överenskommelse om 
en så kallad orostelefon. Telefonen kommer att startas under 2020 och är en 
tjänst dit personer kan ringa för att få stöd och hjälp om man är orolig för 
eller misstänker att någon är på väg in i, eller redan befinner sig i, en vålds-
bejakande extremistisk miljö. Överenskommelsen mellan CVE och Rädda 
Barnen sker inom ramen för idéburet offentligt partnerskap, där det är CVE 
som finansierar och Rädda Barnen som driver verksamheten. 

Samordning
CVE ska bidra till samordning och utveckling av det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism med olika samhällsaktörer, inom ramen för 
deras respektive roller. En del i det arbetet är att koordinera nätverk för myn-
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digheter och aktörer som behöver utbyta information och erfarenheter. Ett 
etablerat nätverk består av nationella myndigheter och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR). Andra nätverk är ett storstadsnätverk och ett social-
tjänstnätverk, där CVE under året anordnade träffar.

Det är också viktigt att CVE identifierar behov av nya nätverk för att stärka 
och utveckla det förebyggande arbetet inom specifika frågeområden. Under 
2019 etablerade CVE ett nätverk gällande frågan om återvändare från det 
fallna kalifatet i Syrien och Irak. Stora insatser har bedrivits i Sverige i denna 
mycket aktuella fråga och CVE har etablerat nätverket för att bidra till att 
samordna och klargöra de roller och det ansvar som olika myndigheter har. 
Nätverket består av representanter för Utrikesdepartementet, Säkerhetspo-
lisen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket, 
Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Regioner och möts regelbundet 
för att stämma av vad som händer i frågan samt diskutera respektive myndig-
hets/organisations ansvar och vilka som kan och ska hantera vad. I just åter-
vändarfrågan var och är trycket på kommunerna högt. Under året har deras 
roll och ansvar utkristalliserats och klarlagts på ett sätt som gjort att deras 
exponering minskat. Kopplat till återvändarfrågan har centret också börjat 
arbeta mer med kunskap om frågan kring lagföring av de som återvänt eller 
kan förväntas återvända, något som är viktigt för rättssäkerheten, demokra-
tin, prevention (det minskar risker för återradikalisering) och för att frånhålla 
andra extremistgrupper eller så kallade ensamagerande från att agera och ta 
till våldshandlingar. 

Resultatbedömning 
Myndigheten ska främja och bidra till utvecklingen av det brottsförebyggande 
arbetet i Sverige samt samordning mellan aktörer vars verksamhet har bety-
delse för det brottsförebyggande arbetet. I uppdraget ingår också att stärka 
och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism, bland 
annat genom att verka för en hög grad av samordning och effektivitet i det 
förebyggande arbetet, ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter 
och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av 
våldsbejakande extremism samt samla och sprida kunskap om förebyggande 
av våldsbejakande extremism.  

När det gäller utveckling av brottsförebyggande arbete har Brå under året 
haft ett fortsatt intensivt fokus på kunskaps- och utvecklingsstöd till brotts-
förebyggande aktörer. De delar av uppdraget från 2017 som startade som 
projekt har helt övergått till ordinarie verksamhet. 

Det går också i år att se en fortsatt ökad efterfrågan på det stöd Brå kan ge 
och den kunskap som Brå förmedlar när det gäller brottsförebyggande frågor. 
Deltagare i utvecklingsprojekt, utbildningar och nätverk efterfrågar fortsatt 
och fördjupat stöd. Det har bland annat resulterat i en påbyggnadsdel till 
Brås grundutbildning i brottsförebyggande arbete. Utöver ett tjugotal egna 
arrangemang och samarrangemang med andra har Brå även deltagit vid ett 
tjugotal andra tillfällen, såsom konferenser och seminarier som länsstyrelser-
na anordnat med lokala aktörer samt andra nationella arrangemang. Upp-
skattningsvis har Brå förmedlat kunskap eller gett metodstöd på olika sätt till 
150 kommuner under året (exkl. Råd för framtiden). Myndigheten lämnar 
ekonomiskt stöd till utvärdering av brottsförebyggande insatser på lokal nivå. 
Bidragsvillkoren stimulerar till bättre försöksverksamhet och slutrapporterna 
som Brå samlar på hemsidan tillgängliga för alla utgör en kunskapsbank över 
svenska erfarenheter från lokalt brottsförebyggande arbete. Brås kunskap om 
brottsförebyggande arbete har också spridits internationellt i såväl EU- som 
FN-sammanhang. En mer detaljerad beskrivning av vilka effekter Brås stöd 
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ger och vilka ytterligare behov som finns för att utveckla ett kunskapsbaserat 
brottsförebyggande arbete, kommer att redovisas i den årliga rapport om 
brottsförebyggande arbete som ges ut i slutet av mars 2020.

CVE har under den relativt korta verksamhetstiden etablerat sig som en cen-
tral aktör inom området och har under året arbetat vidare med flera verksam-
heter vars syfte är att främja det förebyggande arbetet mot våldsbejakande 
extremism. Det finns en fortsatt efterfrågan på den kunskap och det stöd CVE 
kan lämna när det gäller frågor om att förebygga våldsbejakande extremism. 
Utöver det kontinuerliga arbetet i olika nätverk har CVE anordnat tre konfe-
renser och deltagit vid flera andra arrangemang. Exempelvis har CVE sam-
arbetat med fler än 70 kommuner under året. De utbildningar och fortbild-
ningar som CVE anordnat med anknytning till våldsbejakande extremism har 
gett yrkesverksamma på framför allt den lokala nivån nödvändig kunskap om 
arbetet mot våldsbejakande extremism som bygger på forskning och beprö-
vad praktik. CVE har även etablerat ett mer operativt samverkansforum med 
fokus på att öka beredskapen för att ta emot hemvändande IS-anhängare efter 
att IS-kalifatet i Syrien och Irak har fallit. För att säkerställa en beredskap och 
förbereda för detta har CVE också tagit initiativ till och faciliterat övningar 
med målet att klargöra vem som ansvarar för vad och hur ett sådant motta-
gande ska gå till.

I tabell 5 redovisas årsvisa kostnader inom verksamheten för kunskapsstöd. 
Tabellen visar kostnader under 2017, 2018 och 2019.

Tabell 5. Kostnader per prestationsområde inom verksamheten för kunskapsstöd 

Verksamheten för kunskapsstöd 2019 2018 2017

Utveckling av brottsförebyggande arbete 18 837 17 468 17 956

Center mot våldsbejakande extremism 28 543 22 718

Totalt 47 380 40 186 17 956

Av kostnaderna 2019 för verksamheten Utveckling av brottsförebyggande ar-
bete (UBA) utgjordes 7,3 miljoner kronor av personalkostnader, 4,6 miljoner 
kronor av driftskostnader och 7 miljoner kronor avsåg overheadkostnader. 
Kostnaderna för verksamheten Utveckling av brottsförebyggande arbete har 
under 2019 ökat med 1,4 miljoner kronor vilket främst förklaras med ökade 
driftskostnader för bidragsprojektet Group Violence Intervention (GVI) och 
konferensen Råd för framtiden. Under 2019 uppgick bidragsutbetalningarna 
till knappt 4,1 miljoner kronor. 

Av kostnaderna 2019 för verksamheten Center mot våldsbejakande extre-
mism (CVE) utgjordes 11,5 miljoner kronor av personalkostnader, 3 miljoner 
kronor av driftskostnader och 14 miljoner kronor avsåg overheadkostnader. 
Kostnadsökningen för CVE för 2019 uppgår till drygt 5,8 miljoner kronor. 
Detta förklaras med att verksamheten, från att ha varit i en uppstartsfas, 
numera närmar sig avsedd omfattning. 

Under 2019 har CVE ingått överenskommelser om samverkan kring och 
finansiering av olika forskningsprojekt tillsammans med Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan (FHS). I överenskommelserna för-
binder sig myndigheten att samfinansiera projekt avseende kopplingen mellan 
våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld, analys av utvecklingen 
i Turkiet och dess närområden i Syrien och Irak samt transnationella kopp-
lingar till extremistmiljöer i Sverige. Centrets kostnader för projekten uppgår 
till 2,5 miljoner kronor. Därtill har CVE kommit överens med Rädda Barnen 
att de ska upprätta en orostelefon till en kostnad av 2,7 miljoner kronor inom 
ramen för ett idéburet offentligt partnerskap, där det är CVE som finansierar 
och Rädda Barnen som driver verksamheten.

VERKSAMHETEN FÖR KUNSKAPSSTÖD
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Internationell verksamhet

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

Forskningsverksamheten
Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är exempelvis genomgångar 
av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de inter-
nationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och slutligen för 
myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna. Brå medverkar i 
forskningsprojekt där medel beviljats från EU. Under året var Brå i begränsad 
skala involverad i ett sådant projekt som berörde modelleringssystem för att 
förebygga organiserad brottslighet och terrorism (PROTON). 

Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att myndigheten medver-
kar och framträder i ett stort antal internationella sammanhang, som konfe-
renser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden, samt tar emot besök 
från andra länder, vilket skedde vid ett flertal tillfällen under 2019.  

För fjortonde året i rad arrangerade Brå på regeringens uppdrag den inter-
nationella tredagarskonferensen The Stockholm Criminology Symposium, 
liksom tillhörande prisceremoni och festmiddag i Stockholms stadshus för 
The Stockholm Prize in Criminology. Konferensen lockade totalt drygt 400 
deltagare. Majoriteten av deltagarna kom från Sverige, medan de flesta av de 
drygt 150 föredragshållarna kom från andra länder än Sverige. Under kon-
ferensen genomfördes 49 seminarier med i flertalet fall tre föreläsningar, och 
därutöver några plenarföreläsningar, en paneldiskussion i plenum och en pos-
terutställning. Evenemanget är sedan starten en av de största årliga kriminolo-
gisammankomsterna i världen, där de senaste kriminologiska forskningsrönen 
presenteras och diskuteras. Vid arrangemanget i Stockholms stadshus belöna-
des Schweiz tidigare förbundspresident Ruth Dreifuss och den amerikanska 
professorn Peter Reuter för deras pionjärarbete inom behandling av narko-
tikamissbruk. Detta ämnesområde utgjorde också konferensens huvudtema. 
Det andra och kompletterande temat var i likhet med tidigare år samtida 
kriminologi. Programboken på engelska11 användes inte enbart som guide 
vid konferensen, utan även för att marknadsföra konferensen internationellt. 
I den utvärdering som skickades ut efter symposiet uppgav 67 procent av de 
svarande att de tyckte att symposiet var bra eller mycket bra.

INTERNATIONELL VERKSAMHET

11 The Stockholm Criminology Symposium. Program & Abstracts.

Vinnarna av Stockholmspriset i 
kriminologi 2019, som delas ut 
under The Stockholm Criminology 
Symposium: Ruth Dreifuss och 
Peter Reuter.
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Brå ingår i ett delvis EU-finansierat forskningsnätverk om organiserad brotts-
lighet, tillsammans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Stor-
britannien), Wetenschappelijk Onderzoek – en Documetatiecentrum (Neder-
länderna) och Europol. För elfte året i rad arrangerade nätverket en konferens 
om organiserad brottslighet, detta år i Stockholm på temat utredningar av 
organiserad brottslighet – strategier, metoder och betydelse.

Brå deltog vid ett samarbetsmöte i Danmark med de nordiska ländernas mot-
svarigheter till Brå, samt ett liknande möte i Bryssel för de europeiska motsva-
righeterna till Brå arrangerat av European Crime Prevention Network (EU-
CPN). Under hösten genomfördes också ett möte och studiebesök i Hannover 
där Brå besökte KURBAS, som är det regionala brottsförebyggande centrumet 
för delrepubliken Niedersachsen. Brå deltog också vid ett expertgruppsmöte 
om att integrera idrott i brottsförebyggande arbete och kriminalpolitiska stra-
tegier arrangerat av UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime).  

Brå ger ut en del av forsknings- och statistikrapporterna i förkortad form på 
engelska, för att ytterligare möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte med 
intressenter i andra länder. Under året publicerades femton sådana kortversio-
ner på engelska (se bilaga 2).

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

Brå har ett relativt omfattande internationellt engagemang som innebär att 
myndigheten årligen levererar statistikuppgifter till flera olika internationella 
organ samt representerar Sverige i olika internationella arbetsgrupper för 
statistik. Bland annat levererar Brå uppgifter till den europeiska statistiken 
som samlas in av Eurostat samtidigt med rapporteringen till FN-organet 
UNODC:s12 undersökning om brott, Crime Trends Survey (CTS). Den gemen-
samma datainsamlingen sker sedan 2017 enligt ett system för klassificering 
av brott, International Classification of Crime for Statistical Purposes (ICCS) 
som utvecklats för att uppnå en mer harmoniserad internationell kriminalsta-
tistik. För att effektivisera och kvalitetsäkra rapporteringen av uppgifterna till 
Eurostat och UNODC påbörjade Brå under året ett arbete med att implemen-
tera ICCS i systemet för officiell rättsstatistik (SOR). Vidare bidrog Brå under 
året med uppgifter till bland annat det europeiska jämställdhetsinstitutet 
EIGE och organet EMCDDA samt till Agenda 2030. 

Som ansvarig för hatbrottsstatistiken har Brå åtaganden gentemot det inter-
nationella samarbetsorganet för demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter ODIHR13 vilket inneburit flera kontakter och insatser under året. 
Brå medverkade också i två arbetsgrupper inom EUs byrå för grundläggande 
rättigheter, FRA14. Genom dessa engagemang bidrar Brå till arbetet med att 
förbättra statistik i internationella sammanhang. Det ger också myndigheten 
bättre förutsättningar att anpassa den inhemska statistiken så att den blir mer 
användbar för internationella ändamål.

12 UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
13 ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights (som ingår i OSSE, Organisationen för 

säkerhet och samarbete i Europa).
14 FRA: European Union Agency for Fundamental Rights.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
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INTERNATIONELL VERKSAMHET

Verksamheten för kunskapsstöd
Liksom tidigare år organiserade Brå den svenska uttagningen till den brottsfö-
rebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). Årets tema 
var Förebygga narkotikarelaterad ungdomsbrottslighet (Preventing of drug 
related juvenile delinquency). Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen 
blev projektet Sofielundsarbetet. Sofielundsarbetet är en samverkan mellan 
Fastighetsägare BID Sofielund, Malmö universitet, Polisområde Malmö samt 
Malmö stad som syftar till att med gemensamma krafter vända en negativ 
utveckling i ett område. Det svenska bidraget vann den europeiska finalen och 
fick mycket uppmärksamhet.

CVE deltar i olika internationella sammanhang. Det europeiska RAN15-nät-
verket är ett sådant. Campbell Collaboration, ett nätverk för socialvetenskap-
lig forskning, ett annat. Inom EU och med bland andra EU-kommissionen 
pågår ett flertal initiativ där CVE antingen deltar eller, som under 2019 
tillsammans med Regeringskansliet, arrangerade ett möte i Borlänge samt höll 
i en workshop i Stockholm för andra EU-länder. 

15 Radicalisation awareness network 
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Kommunikation av resultat

Målgrupper för Brås verksamhet är i första hand regeringen och rättsväsen-
dets myndigheter. Andra centrala målgrupper är aktörer vars verksamhet 
inom det kriminalpolitiska området har betydelse för det brottsförebyggande 
arbetet, inklusive arbetet mot våldsbejakande extremism. Det handlar om 
aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå som Brå arbetar med. 
Myndigheten vänder sig i sin kommunikation även till andra forskare och en 
intresserad allmänhet.

En stor del av den kunskap Brå producerade under året presenterades vid 
seminarier som Brå bjudit in till, hos andra myndigheter och på konferenser, 
samt även i Brås insynsråd och i Regeringskansliet. Forskningsrönen presen-
terades även vid Brå-konferenser, som The Stockholm Criminology Sympo-
sium och Råd för framtiden, på konferensen Tryggare kan ingen vara, som 
Brå arrangerade i samarbete med Arkdes, Boverket och Försvarshögskolan 
samt vid andra aktörers evenemang, till exempel under Almedalsveckan. CVE 
anordnade i samarbete med FOI en heldagskonferens på temat strategisk 
forskning om våldsbejakande extremism. Brå deltog även med bokbord på ett 
antal konferenser av intresse för myndighetens målgrupper, såsom Operation 
Kvinnofrids konferens Det sexuella våldets tusen ansikten och konferensen 
Trygg och säker.

Brå arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra och anpassa statistikproduk-
terna så att de ska nå ut till relevanta målgrupper. Statistiken publiceras till-
sammans med lättillgängliga förklarande texter på myndighetens webbplats, 
där den också är nedladdningsbar. Under året har även ett webbverktyg tagits 
fram för att presentera resultat från Nationella trygghetsundersökningen 
(NTU), där användarna kan ta fram siffror ända ner till lokalpolisområdes-
nivå. 

Följande statistikprodukter lanserades genom pressmeddelanden eller genom 
statistikanslag under året:

• NTU 2018. Rapport 2019:1

• NTU 2019. Rapport 2019:11

• Hatbrott 2018. Rapport 2019:13

• Politikernas trygghetsundersökning 2019. Rapport 2019:15

KOMMUNIKATION AV RESULTAT
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KOMMUNIKATION AV RESULTAT

• NTU Kortanalys 1/2019 – resultat på kommunal nivå.  
En sammanställning av centrala resultat från NTU 2017-2018

• Preliminär statistik över anmälda brott 2018

• Slutlig statistik 2018 över anmälda brott och konstaterade fall av  
dödligt våld

• Slutlig statistik 2018 över handlagda brott, misstänkta personer och 
handlagda brottsmisstankar

• Slutlig statistik över lagföringsbeslut 2018 och kriminalvård 2018 och 
återfall i brott 2012 (slutlig) och 2016 (preliminär)

Vid några av lanseringarna genomfördes antingen särskilda målgruppssemi-
narier eller föredragningar i Regeringskansliet, i myndighetens insynsråd och 
vid centrala funktioner i rättsväsendet. En viktig uppgift för Brå är att besvara 
frågor från användare, via e-post och telefon. Dagligen besvaras frågor om 
kriminalstatistiken och övriga statistikprodukter från bland annat regering, 
riksdag, rättsväsende, medier, företag, organisationer, studenter och andra.

Brås publikationer finns tillgängliga för nedladdning på myndighetens webb-
plats, www.bra.se, som är en huvudkanal för att sprida Brås kunskap. Utöver 
rapporter och andra skrifter finns där information i andra format, såsom 
kortfilmer och poddsändningar. Antalet besök på www.bra.se ökade under 
2019 med 9 procent jämfört med 2018 (totalt 1 241 214 besök under 2019). 
Sett till en femårsperiod har besöken ökat med 160 procent mellan 2014 och 
2019 (från 477 367 besök till 1 241 214 besök). Det visar på ett ökat intresse 
för myndighetens uppdrag och webbplats under den givna tidsperioden. Brå 
har också under 2019 arbetat med att utveckla innehållet i myndighetens 
sociala mediekanaler.

Brå driver också en webbplats för Center mot våldsbejakande extremism 
(CVE) och en webbplats för konferensen The Stockholm Criminology Sym-
posium. Antalet besök på CVEs webbplats har ökat med nästan 69 procent 
i jämförelse med 2018 (totalt 30 203 besök under 2019). Antalet besök på 
symposiets webbplats har det senaste året ökat med 7 procent (totalt 15 088 
besök under 2019). 

I Brås poddserie Snacka om brott publicerades under året sex nya avsnitt. Ett 
avsnitt handlade om ungdomsbrottslighet. I poddsändningen diskuterades 
bland annat hur ungdomsbrottsligheten ser ut i Sverige, vilken typ av brott 
som är vanligast, vad ungdomsbrottsligheten kan få för konsekvenser för den 
som utsätts och hur kan vi förebygga brott som begås av unga mot andra 
unga. I samband med Brås seminarier under Almedalsveckan spelades också 
ett antal poddsändningar in på teman som dödligt våld, skjutningar i krimi-
nella miljöer och brottsförebyggande arbete för att skapa tryggare platser. 
Utöver dessa sex avsnitt har Brå publicerat tre avsnitt i CVEs podd Snacka 
om extremism. Till och med december 2019 hade Brås alla poddsändningar 
sammantaget laddats ner drygt 665 000 gånger.

Under 2019 gick Brå ut med 23 pressmeddelanden (exklusive statistikansla-
gen). Brå anordnade fyra presskonferenser i samband med rapportpublice-
ringar eller vid presentation av projekt. Genomslaget i medierna blev stort. 

Brås digitala nyhetsbrev På gång på Brå vänder sig i första hand till rättsvä-
sendets myndigheter, med information om de senaste rapporterna och myn-
dighetens evenemang och engagemang av olika slag. Nyhetsbrevet utkom 
2019 med elva nummer och når ut till närmare 4 600 prenumeranter. Även 
The Stockholm Criminology Symposium har ett nyhetsbrev som under 2019 
utkom med sex nummer och når ut till omkring 4 000 prenumeranter. CVE 
ger ut ett digitalt nyhetsbrev som sammanfattar den senaste veckans om-
världsbevakning.
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Personal och kompetens

Attrahera och rekrytera medarbetare
Brås verksamhet är kunskapsintensiv och verkar i en miljö som ständigt för-
ändras. För att nå verksamhetsmålen är Brå därför beroende av medarbetar-
nas kompetens och förmåga att utvecklas. Den strategiska kompetensförsörj-
ningen är av största vikt för verksamheten och ett av Brås strategiska mål är 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Myndigheten arbetar därför kontinuerligt 
för att skapa goda förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och 
behålla medarbetare.

Den vanligaste anställningsformen är tillsvidareanställning med sex månaders 
provanställning. Tidsbegränsade anställningar tillämpas för vikariat och vid 
tillfälliga behov av extra stöd, till exempel transkriberare och kodare. Brå har 
oftast inga svårigheter att rekrytera personal till kärnverksamheten, däremot 
har det varit svårigheter att rekrytera it-personal. 

Brå har under året ställt platser till Arbetsförmedlingens förfogande, för nyan-
lända och personer med funktionsnedsättning, men inga platser har tillsatts. 
Vi har dock tagit emot en praktikant via Arbetsförmedlingen för praktik och 
också studenter för praktik i kärnverksamheten.

Behålla och utveckla kompetens
För att säkerställa kompetensförsörjningen är kompetensutveckling högt prio-
riterad. Kompetensutveckling sker utifrån individuella utvecklingsplaner som 
omfattar såväl individuella utbildningsinsatser som myndighetsgemensamma 
utbildningsaktiviteter. Därutöver sker kompetensutveckling genom erfaren-
hetsutbyte inom verksamheten och med övriga rättsväsendet. Under 2019 
erbjöds organiserade studiebesök på andra myndigheter inom rättsväsendet. 

Brå försöker även att inom myndigheten sprida den kunskap som finns och 
uppmuntra erfarenhetsutbyte. Varje månad hålls ett möte för alla anställda 
där bland annat Brås senaste publicerade rapporter och statistik presenteras. 
Under 2019 anordnades även seminarier för medarbetare på temat it-rela-
terad brottslighet. Under våren hölls en omfattande kurs för utredare och 
statistiker för att fördjupa kunskaperna i straffrätt.

PERSONAL OCH KOMPETENS
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PERSONAL OCH KOMPETENS

Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
Brå ska vara en arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö för alla anställda 
och satsar mycket på friskvård och det förebyggande arbetet. Under 2019 har 
Brå fortsatt att arbeta med att utveckla arbetsmiljöarbetet vilket inkluderar 
bland annat uppdaterade riktlinjer och information om hantering av trakas-
serier och kränkande särbehandling. 

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,4 procentenheter från 2018. Det 
finns fortfarande en skillnad mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro, men to-
talt sett har kvinnors sjukfrånvaro minskat något. Liksom i samhället i övrigt 
är psykisk ohälsa en vanlig orsak till de långtidssjukskrivningar som finns. 
Brå har under 2019 följt upp sjukfrånvaro vid flertalet tillfällen i syfte att ar-
beta proaktivt med arbetsanpassning och rehabilitering. Vi samarbetar också 
nära med företagshälsovården både i främjande, förebyggande och rehabilite-
rande syfte. Dessutom anordnades under året en utbildningsdag för chefer på 
temat rehabilitering och att förebygga stressrelaterade sjukdomar. 

Tabell 6. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2015–2019.

Sjukfrånvaro % 2019 2018 2017 2016 2015

Kvinnor 4,6 5,1 6,9    5,25 4,9

Män 2,0 2,2 2,4    1,5 2,1

Totalt 3,7 4,1 5,4 4,1 4,0

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

Anställda i åldrarna 30–49 år 4,3 4,5 5,1 3,7 4,0

Anställda som är 50 år eller äldre 2,7 2,6 7,2 6,0 5,7

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

44,3 35,7 49,8 59,1 52,2

Sedan tidigare erbjuder Brå sina medarbetare en friskvårdstimme i veckan, ett 
årligt friskvårdsbidrag för motionsaktiviteter och subventionerad massage-
behandling i Brås lokaler. Vi har även pausgympaprogram i alla anställdas 
datorer, samt en medarbetardriven friskvårdsgrupp som arrangerar frisk-
vårdsaktiviteter.

Personalstruktur
Antalet årsarbetskrafter var ungefär oförändrat jämfört med 2018. I genom-
snitt var antalet anställda 152 personer, den sista december var 67 procent av 
de anställda kvinnor och 33 procent män. I ledningsgruppen var 46 procent 
kvinnor och 54 procent män. Medelåldern för män är högre än för kvinnor, 
totalt var den genomsnittliga åldern 43 år. Brås åldersstruktur medför att an-
talet föräldralediga är relativt högt vilket innebär att en stor del av de tidsbe-
gränsade anställningarna avser vikariat för föräldralediga.

Tabell 7. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2015–2019.

2019 2018    2017 2016 2015

Kvinnor 84 86 75 67 68

Män 47 46 41 34 35

Totalt 131 132 116 101 103
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Tabell 8. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön, den 31 december 2019  
respektive 2018.

 Antal anställda 2019-12-31 Antal anställda 2018-12-31

Ålder Kvinnor Män Summa % Kvinnor Män Summa %

–34 år 28 4 32 21 36 7 43 28

35–44 år 34 18 52 34 31 16 47 32

45–54 år 33 25 58 38 28 21 49 32

55– år 8 4 12 7 6 6 12 8

Summa 103 51 154 100 101 50 151 100

Personalomsättning
Av de totalt 25 personer som slutade sin anställning under året hade 12 per-
soner tidsbegränsade anställningar. Personalomsättningen bland de tillsvida-
reanställda var 9 procent, vilket framförallt beror på hög personalomsättning 
inom it. Brå genomför slutintervjuer med samtliga medarbetare som avslutar 
sin anställning för att kunna dra lärdomar och använda det för att utveckla 
verksamheten.

Tabell 9. Personalrörlighet, åren 2015–2019.

Anställningsform 2019 2018 2017 2016 2015

Antal nyanställningar 28 43 42 18 28

Antal avslutade anställningar 25 38 21 16 18

– varav tidsbegränsade 12 13 9 6 7

Antal tidsbegränsade anställda 
totalt under året

28 30 28 20 28

Personalomsättning i procent* 9 17 9 10 10

* Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar inklusive provanställningar.

PERSONAL OCH KOMPETENS
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Verksamheten i siffror 

Brottsförebyggande rådets intäkter och kostnader för perioden 2017-2019, fördelade på verk-
samheter. Intäkterna är uppdelade i bidrag och övriga intäkter respektive anslagsmedel och 
kostnaderna är uppdelade i personalkostnader respektive driftskostnader.

Tabell 10. Sammanställning av verksamhetens totala intäkter och kostnader 
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Intäkter (tkr)

Verksamhet 2019 2018 2017

Forsknings- och utvecklingsverksamhet* 52 952 53 060 53 210
  Bidrag och övriga intäkter 4 270 3 999 5 975
  Anslagsmedel 48 682 49 061 47 235

Statistikverksamhet 72 007 74 329 74 909
 Bidrag och övriga intäkter 485 9 440 11 762
 Anslagsmedel 71 522 64 889 63 147

Verksamheten för kunskapsstöd 47 380 40 186 17 956
 Bidrag och övriga intäkter 1 977 729
 Anslagsmedel 45 403 39 456 17 956

Summa intäkter av bidrag och övriga intäkter 6 732 14 168 17 737

Summa intäkter av anslagsmedel 165 607 153 407 128 338

Summa totala intäkter 172 339 167 574 146 075

Kostnader (tkr)

Verksamhet 2019 2018 2017

Forsknings- och utvecklingsverksamhet* 52 952 53 060 53 210
  Personalkostnader 45 331 46 623 42 876
  Driftskostnader 7 621 6 437 10 334

Statistikverksamhet 72 007 74 329 74 909
  Personalkostnader 46 170 46 908 42 345
  Driftskostnader 25 837 27 421 32 563

Verksamheten för kunskapsstöd 47 380 40 186 17 956
  Personalkostnader 18 810 15 288 7 499
  Driftskostnader 28 570 24 897 10 457

Summa personalkostnader 110 311 108 819 92 720

Summa driftskostnader 62 028 58 756 53 354

Summa totala kostnader 172 339 167 574 146 075

* Från och med 2019 redovisas verksamhetskostnaderna för The Stockholm Criminology Symposium i 
tabellen. Siffrorna för år 2017 och 2018 är uppdaterade enligt samma princip.

VERKSAMHETEN I SIFFROR
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Belopp i tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad 11 000 5 500 5 000 5 500 5 500

Utnyttjad 3 567 2 727 3 588 3 624 2 494

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad 8 500 6 300 6 300 6 300 6 300

Maximalt utnyttjad under räkenskapsåret 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 62 120 82 84 42

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras 1 294 1 855 1 575 1 500 1 138

Anslagskredit

Anslag 01 06 001 

Beviljad 0 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007  - ap.1

Beviljad 3 444 3 398 3 344 2 948 2 913

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007  - ap.2

Beviljad 1 050 1 050  

Utnyttjad 0 0    

Anslag 04 01 015 

Beviljad 0 664 665 665 215

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande

Anslag 01 06 001 524 74 648 0 6

Anslag 04 01 007 - ap.1 53 4 142 5 525 5 168 2 904

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

Anslag 04 01 015 534 42 398 684 1

Personal

Antalet årsarbetskrafter 131 132 116 101 103

Medelantalet anställda 152 150 138 118 107

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 303 1 255 1 245 1 174 1 054

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0

SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
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Resultaträkning
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Belopp i tkr Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 165 607 153 407
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 294 1 855
Intäkter av bidrag 3 5 424 12 292
Finansiella intäkter 4 14 20
Summa verksamhetens intäkter 172 339 167 574

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -110 311 -108 819
Kostnader för lokaler -16 047 -13 088
Övriga driftskostnader 6 -44 314 -43 811
Finansiella kostnader 7 -62 -124
Avskrivningar och nedskrivningar -1 604 -1 733
Summa verksamhetens kostnader -172 339 -167 574

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag

9 138 5 193

Medel som erhållits från myndigheter  
för finansiering av bidrag

0 918

Lämnade bidrag 8 - 9138 -6 111
Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring  0 0

RESULTATRÄKNING
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 9 1 284 255
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 284 255

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet                 10 1 194 1 075
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 952 1 397
Summa materiella anläggningstillgångar 2 145 2 472

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 209
Fordringar hos andra myndigheter 2 470 3 650
Övriga kortfristiga fordringar 12 0 14
Summa kortfristiga fordringar 2 489 3 873

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4  225 2 969
Upplupna bidragsintäkter 496 475
Övriga upplupna intäkter 144 0
Summa periodavgränsningsposter 13 4 865 3 444

Avräkning med statsverket 14 1 230 -14 771
Summa avräkning med statsverket 1 230 -14 771

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 8 395 32 469
Summa kassa och bank 8 395 32 469

Summa tillgångar 20 408 27 741

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  15 1 721 1 504
Summa avsättningar 1 721 1 504

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 16 3 567 2 727
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 2 226 5 771
Leverantörsskulder -1 5 714
Övriga kortfristiga skulder 17 1 964 1 892
Summa skulder m.m. 7 756 16 104

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  7 882 7 428
Oförbrukade bidrag  3 049 2 705
Summa periodavgränsningsposter 18 10 930 10 133

Summa kapital och skulder 20 408 27 741

Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING
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Redovisning mot anslag (belopp i tkr) Ingående
överförings-

belopp

Årets tilldelning
enligt

 regleringsbrev Indragning

Totalt
disponibelt

belopp Utgifter

Utgående
överförings-

belopp Anslag

Utgiftsområde 01 Rikets styrelse

01 06 001 Allmänna val och demokrati 74 1 280 -74 1 280 -756 524
     ap.27 Värna demokratin – PTU 

Utgiftsområde 04 Rättsväsendet

04 01 007 Brottsförebyggande rådet
    ap.1  Brottsförebyggande rådet 4 142 114 806 -744 118 204 -118 151 53
    ap.2  Nationellt centrum mot våldsbejakande extremism 
   

10 961 35 000 -9 911 36 050 -34 389 1 661

04 01 015 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
    ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 42 22 157 -42 22 157 -21 623 534

Summa redovisning mot anslag 15 220 173 243 -10 772 177 691 -174 919 2 772

Finansiella villkor

Anslag     Angivet villkor Belopp Utfall Saldo
01 06 001 Allmänna val och demokrati,  
ap.27 Värna demokratin – PTU Får använda 1 280 tkr

1 280 756 524

Utfallet om 524 tkr för anslag 01 06 001 Allmänna val och demokrati, ap.27 Värna demokratin – PTU avviker från årets tilldelning enligt regleringsbrevet med 41 %.  
Avvikelsen beror på personalbrist.        
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Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. 

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

På grund av byte av ekonomi- och lönesystem den 1 januari 2020 har Brå tömt det gamla sys-
temet vid årsskiftet genom att betala ut alla leverantörsskulder samt manuellt bokfört alla sent 
inkomna fakturor fram till och med brytdagen den 3 januari. Detta medför att Brå inte redovisar 
några leverantörsskulder i årsredovisningen för 2019.

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

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

Periodiseringsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts belopp överstigande 100 tkr. 

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avseende stadigvarande bruk med en anskaffningskostnad på minst 25 tkr och en be-
räknad livslängd på tre år eller längre, bokförs som anläggningstillgångar. För förbättrings utgifter 
på annans fastighet har Brå fastställt det väsentliga beloppet till lägst 25 tkr när den ekonomiska 
livslängden uppgår till lägst fem år. Utgifter avseende utveckling av programvara som är av vä-
sentligt värde för Brås verksamhet under kommande år, redovisas som immateriell tillgång. Brå 
aktiverar även standardprogramvaror om den ekonomiska livslängden är tre år eller mer.

Avskrivningen bokförs linjärt över den ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider till-
lämpas:

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

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

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

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet

2019

Belopp  
i tkr

Erik Wennerström 
 
Generaldirektör för  
Brottsförebyggande rådet,  
till och med 2019-03-31

Uppdrag:
Styrelseledamot i Wennerström & Wennerström AB  
- utbildning och juridik

Ledamot i Jämställdhetsmyndighetens insynsråd

328

Björn Borschos 
 
Vikarierande generaldirektör för  
Brottsförebyggande rådet,  
från och med 2019-04-01

1 016

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

Uppdrag:
VD och styrelseordförande i Sandtroll AB

878

Hedvig Trost 4

Anders Hall Uppdrag: 
Ledamot i Tullverkets insynsråd

4

Fredrik Holmberg Uppdrag: 
Ledamot i Kustbevakningens insynsråd

4

Anna Sjöman 3

Hanna Jarl Uppdrag:
Ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd  
sedan i juni 2019

1

Erik Nyberg 1

Petter Löberg Uppdrag: 
Ledamot i Kriminalvårdens insynsråd

1

Annika Öster 4

Elisabet Åbjörnsson Hollmark 2

Anti Avsan Uppdrag: 
Ordförande i styrelsen för TryggHem Bostads AB 
(publ)

Ordförande i styrelsen för TryggHem Projekt 1 AB 
(publ) 

Ordförande i styrelsen för Smallville AB (publ)

3
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Noter
Resultaträkning

Belopp i tkr 2019 2018

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag i resultaträkning 165 607 153 407

Utgifter i anslagsredovisningen 174 919 158 651

Skillnaden beror på:

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

 
9 138

 
5 193

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

 
 

174
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Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 294 1 855
   varav tjänsteexport 10 44
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 294 1 855

De minskade avgiftsintäkterna förklaras främst av ett lägre 
deltagande på The Stockholm Criminology Symposium och 
att myndigheten inte har haft intäkter från International 
Consulting Office då myndigheten inte varit verksam inom 
området under året.

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 5 380 11 862
Bidrag från andra EU-länder 134 98
Övriga bidrag -90 332
Summa intäkter av bidrag 5 424 12 292

De minskade bidragsintäkterna förklaras med att bidrag från 
Polismyndigheten avseende NTU-lokal avslutades 2018.  
Bidraget 2018 uppgick till 8 miljoner kronor. 

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkt på lån i Riksgäldskontoret 13 20
Övriga finansiella intäkter 1 0
Summa finansiella intäkter 14 20

 
Not 5

 
Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal)

-71 708 -70 999

   varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal -322 -278
Sociala avgifter -36 281 -34 783
Övriga kostnader för personal -2 321 -3 037
Summa kostnader för personal -110 311 -108 819

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Belopp i tkr 2019 2018

Not 6 Övriga driftskostnader
Inköp av tjänster -39 503 -38 620
Inköp av varor -2 820 -2 652
Resor, representation och information -1 748 -2 180
Reparationer och underhåll -210 -320
Offentligrättsliga avgifter m.m. -34 -39
Summa övriga driftskostnader -44 314 -43 811

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnad avseende räntekontot hos Riksgäldskontoret -62 -120
Övriga finansiella kostnader -1 -4
Summa finansiella kostnader -62 -124

Not 8 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter -2 990 -3 465
Lämnade bidrag till kommuner -2 021 -1 622

Lämnade bidrag till kommunala bolag (alla) 0 -250
Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn 
(alla)-(SKL)

0 150   

Lämnade bidrag till övriga mottagare m.m. -4 127 -925
Summa lämnade bidrag 
 
Omfattningen av lämnade bidrag varierar mellan åren främst 
beroende på om det finns lämpliga bidragstagare som möter 
myndighetens krav.

-9 138 -6 111
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Balansräkning
Belopp i tkr 19-12-31 18-12-31

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

IB ackumulerade avskrivningar -5 002 -4 750
Årets avskrivningar -204 -252
Årets utrangeringar 3 697 0
UB ackumulerade avskrivningar -1 509 -5 002

Bokfört värde 1 284 255

Bokfört värde år 2019 består endast av Rättigheter och andra  
immateriella tillgångar

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
IB anskaffningsvärde 2 933 2 779
Årets anskaffningar 686 153
Årets utrangeringar 0 0
UB anskaffningsvärde 3 618 2 933

IB ackumulerade avskrivningar -1 858 -1 305
Årets avskrivningar -567 -553
Årets utrangeringar 0 0
UB ackumulerade avskrivningar -2 425 -1 858

Bokfört värde 1 194 1 075

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

IB anskaffningsvärde 5 872 5 472
Årets anskaffningar 388 400
Årets utrangeringar -226 0
UB anskaffningsvärde 6 034 5 872

IB ackumulerade avskrivningar -4 475 -3 547
Årets avskrivningar -833 -928
Årets utrangeringar 226 0
UB ackumulerade avskrivningar -5 082 -4 475

Bokfört värde 952 1 397

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar
Rese- och löneförskott 0 11
Övriga fordringar hos anställda 0 2
Summa övriga kortfristiga fordringar 0 13

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Belopp i tkr 19-12-31 18-12-31

Not 13 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader 4 225 2 969
Bokfört värde 4 225 2 969

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 350 166
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 146 310
Bokfört värde 496 475

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

Summa periodavgränsningsposter 4 865 3 444

Not 14 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 95 115
Redovisat mot anslag 22 379 22 141
Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde

-19 594 -22 161

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 2 880 95

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -15 104 -5  525
Redovisat mot anslag 152 541 136 511
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -149 806 -148 270
Återbetalning av anslagsmedel 10 656 2 181
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 714 -15 104

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 237 289
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln -174 -52
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag

63 237

Summa avräkning med statsverket 1 230 -14 771

Not 15 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 1 504 1 294
Årets avsättning 217 210
Årets använda medel 0 0
Summa övriga avsättningar 1 721 1 504
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Belopp i tkr 19-12-31 18-12-31

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans 2 727 3 588
Under året nyupptagna lån 2 449 881
Årets amorteringar -1 608 -1 742
Summa lån i Riksgäldskontoret 3 567 2 727

Beviljad låneram enligt regleringsbrev och särskilt beslut 11 000 5 500

Not 17 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 1 964 1 894
Övriga kortfristiga skulder 0 -2
Summa övriga kortfristiga skulder 1 964 1 892

Not 18 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 5 579 6 875
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 150 142
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 2 153 411
Summa upplupna kostnader 7 882 7 428

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 2 452 2 034
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 597 671
Summa oförbrukade bidrag 3 049 2  705

Summa periodavgränsningsposter 10 930 10 133

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

Oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 
3 månader
Kammarkollegiet 0 15
Summa oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 
3 månader

0 15

Oförbrukade bidrag som beräknas användas inom 
3 månader 0 0

Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas inom 
3 månader

0 0

Oförbrukade bidrag som beräknas användas under 
3-12 månader
Folke Bernadotte-akademien 0 18
Polismyndigheten 2 452 484
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas under 
3-12 månader

2 452 502

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

0 1 517

Summa oförbrukade bidrag som erhållits från andra 
myndigheter

2 452 2 034

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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Underskrift

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

Stockholm den 21 februari 2020

Kristina Svartz

Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

UNDERSKRIFT
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  61

Besvarade remisser

Statliga utredningar

Justitiedepartementet
• Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning  

(SOU 2018:75)

• Lagrådsremiss: Brott mot förtroendevalda

• Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

• Straffrättsliga åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott  
(Ds 2019:1)

• Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

• Lagrådsremiss: Ungdomsövervakning

• Kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande

• Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (Ds 2019:6)

• Lagrådsremiss: Ett särskilt straffansvar för samröre med en  
terroristorganisation

• Ett förbud mot spridning av bilder från rättegångar (Ds 2019:10)

• Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation. (SOU 2019:14)

• Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt 
mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord  
(SOU 2019:32)

• En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva 
varor (Ds 2019:14)

• Digital kommunikation i domstolsprocesser (Ds 2019:18)

• Stora brottmål – nya processrättsliga verktyg (SOU 2019:38)

Socialdepartementet
• Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

• Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:1)

• Styrkraft i funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

Finansdepartementet
• Tullverkets promemoria Ändringar i smugglingslagen – Tullverket får  

utökad förundersökningsrätt och ökade möjligheter att biträda åklagare

• Analyser och utvärderingar för effektiv styrning (SOU 2018:79)

• Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka  
penningtvätt och finansiering av terrorism

• Några frågor om straff för marknadsmissbruk

• F-skattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)

• Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets 
fakturamodell (Skatteverket 202 143715-1/113)

BILAGA 1 BESVARADE REMISSER
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Utbildningsdepartementet
• Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser  

(SOU 2018:36)

• Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen 
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

Arbetsmarknadsdepartementet
• Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige  

(Ds 2019:4)

• Etableringsjobb (Ds 2019:13)

• Belastningsregisterkontroll i arbetslivet – behovet av utökat  
författningsstöd (SOU 2019:19)

BILAGA 1 BESVARADE REMISSER
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Bilaga 2
Publicerat av Brå 2019

Rapporter och rapportliknande publikationer

Utsatthet för brott. Kortanalys 1/2019 10 januari

Nationella trygghetsundersökningen 2018. Rapport 2019:1 15 januari

Nationella trygghetsundersökningen 2018. Teknisk rapport  
2019:2

15 januari

Anmälda brott 2018 (preliminär) 17 januari

Skjutningar i kriminella miljöer. Rapport 2019:3 12 februari

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2019-2022 28 februari

Påverkas återfall i brott av om påföljden är frihetsberövande eller icke 
frihetsberövande?

15 mars

Anmälda brott 2018 28 mars

Kriminalstatistik – begrepp och definitioner 28 mars

Konstaterade fall av dödligt våld 2018 28 mars

Handlagda brott 2018 28 mars

Misstänkta personer 2018 28 mars

Handlagda brottsmisstankar 2018 28 mars

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige.  
Nuläge och utvecklingsbehov 2019

29 mars

Utvärdering av försöksverksamheten Snabbare lagföring 1 april

Brott som begås under rättspsykiatrisk vård. Kortanalys 2/2019 2 april

Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2017 15 april

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2018 15 april

Straffrättsliga reaktioner på ungas brott 2001-2016. Kortanalys 3/2019 8 maj

Våldtäkt – från anmälan till dom. Rapport 2019:9 27 maj

Indikatorer på sexualbrottsutvecklingen 2005–2017. Rapport 2019:5 28 maj

Antisemitiska hatbrott. Rapport 2019:4 29 maj

Kriminalvård 2018 29 maj

Personer lagförda för brott 2018 29 maj

BILAGA 2 PUBLICERAT AV BRÅ
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Återfall i brott 2012 29 maj

Återfall i brott 2016 (preliminär) 29 maj

Kränkande fotografering. Rapport 2019:7 3 juni

Dödligt våld i Sverige 1990–2017. Rapport 2019:6 4 juni

Grov kvinnofridskränkning. Rapport 2019:8 14 juni

Nationella trygghetsundersökningen – resultat på kommunal nivå 
NTU kortanalys 1/2019

27 juni

Kvalitet i statistiken över misstänkta personer. Kvalitetsstudie 3 27 juni

Kortanalys om brottsutvecklingen. Kortanalys 4/2019 28 juni

Klassificering av brott. Version 7.2 1 juli

Anmälda brott första halvåret 2019 11 juli

Forensiska undersökningar och handläggningsbeslut. Kortanalys 5/2019 23 augusti

Hot och kränkningar på internet. Kortanalys 6/2019 28 augusti

Handlagda brott första halvåret 2019 19 september

Brott som begås under frivård. Kortanalys 7/2019 24 september

Tystnadskulturer. Rapport 2019:10 1 oktober

Nationella trygghetsundersökningen 2019. Rapport 2019:11 8 oktober

Nationella trygghetsundersökningen 2019. Teknisk rapport 
Rapport 2019:12

8 oktober

Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och 
inhemsk bakgrund. PM

17 oktober

Hatbrott 2018. Rapport 2019:13 31 oktober

Politikernas trygghetsundersökning 2019 (PTU) Huvudrapport 
Rapport 2019:15

6 november

Politikernas trygghetsundersökning 2019 (PTU) Teknisk rapport  
Rapport 2019:16

6 november

Penningtvättsbrott. Rapport 2019:17 10 december

Hatbrott 2018. Teknisk rapport. Rapport 2019:14 13 december

Klassificering av brott. Version 8.0 31 december

BILAGA 2 PUBLICERAT AV BRÅ
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Övriga publikationer

Faktablad: Arbeta förebyggande mot inbrott i bil,  
stölder av föremål ur bil

21 januari

Årsredovisning 2018 21 februari

Faktablad: Arbeta förebyggande mot stöld ur eller från fordon (bildelar) 27 februari

Budgetunderlag 2020–2022 1 mars

Verksamhetsplan 2019 29 mars

Faktablad: Arbeta förebyggande mot illegal tobakshandel 30 april

The Stockholm Criminology Symposium. Program & Abstracts. 10 maj

Presentationsbroschyr CVE 14 november

Engelska publikationer

The police’s work with police-citizen partnership. English summary 29 januari

Shootings in criminal milieux. English summary 6 mars

Swedish Crime Survey 2018. English summary 8 mars

Crime prevention in Sweden. English summary 7 juni

Lethal violence in Sweden 1990–2017. English summary 20 juni

Anti-Semitic hate crime. English summary 24 juni

Invasive photography. English summary 25 juni

Rape - from report to conviction. English summary 19 augusti

Gross violation of a woman’s integrity. English summary 9 september

Quality of statistics regarding persons suspected of offences 4 oktober

Hate Crime 2018. English summary 31 oktober

Cultures of Silence. English summary 11 november

Swedish Crime Survey 2019. English summary 12 november

The Politician’s Safety Survey. English summary 13 november

Indicators of trends in sexual offences 2005-2017. English summary 26 november
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Nyhetsbrev från Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

På gång på Brå

30 januari

27 februari

3 april

15 april

2 maj

29 maj

27 juni

28 augusti

8 oktober

6 november

29 november

Snacka om Brott – Brås poddsändningar

Ungdomsbrottslighet 21 mars

Special från Almedalen:  
Hur kan vi genom att arbeta förebyggande skapa tryggare platser och 
samhällen?

17 september

Special från Almedalen:  
Vilken kompetens behövs för att beställa brottsförebyggande arbete?

17 september

Special från Almedalen:  
Dödligt våld – speglar media verkligheten?

17 september

Special från Almedalen: Skjutningar i kriminella miljöer – vilka skjuter 
och vad gör vi åt det?

17 september

Special från Almedalen:  
Vad säger statistiken om brottsligheten?

17 september

CVE-podden

Är det möjligt att åtala IS-återvändare? 13 maj

När tonläget höjs riskerar det extrema att normaliseras 18 september

Vem gör vad när det gäller våldsbejakande extremism? 18 september
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Bilaga 3
Samtliga projekt och verksamheter under 2019  
i statistikverksamheten respektive forskningsverksamheten16 

Statistikverksamheten17 

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

• Prioriterat kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken

• Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF), etapp 2

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

• Statistik för verksamhetsuppföljning i rättsväsendet

• Utveckling av databas för statistik för verksamhetsuppföljning i rättsväsendet

• Produktion och redovisning av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

• Socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU

• Produktion och redovisning av Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

• Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhets- 
resultat, främst i form av Brås kortanalyser

• Prognos- och analysarbete inom rättsväsendet

• Bedöma framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

• Produktion och redovisning av hatbrottsstatistik

• Statistikservice

• Internationellt samarbete

Egeninitierat  
• Förutsättningar för att göra en undersökning om brott mot juridisk person

Forskningsverksamheten19

Regeringsuppdrag eller motsvarande
• Utvecklingen av utsatthet för sexualbrott

• Antisemitiska hatbrott

• Sammanställning över polisforskningen i Sverige

16 Beteckningarna på projekten och verksamheterna följer där det är tillämpligt Brås verksamhetsplan för 2019. Det 
innebär att beteckningarna kan vara annorlunda än exempelvis titlarna på de rapporter där resultaten presenteras. 
Därutöver har några av projekten tillkommit under året, vilket gör att beteckningarna inte har någon motsvarighet i 
exempelvis verksamhetsplanen.

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

18 Detta är en övergripande kategori som i sin tur innehåller produktion av statistik på sex övergripande statistikområden.
19 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter under året med beslutad projektplan, budget och 

ekonomisk förbrukning som inte är försumbar. Det är sällsynt men förekommer att det bedrivs arbete som leder till 
rapporter som inte har sådan grund, respektive att projekt har sådan grund men inte avslutas med en rapport.
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• Uppföljning av straffbestämmelsen om kränkande fotografering

• Rättsväsendets hantering av våldtäktsbrott från anmälan till dom

• Utvärdering av försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål

• Utvärdering av inslussningsprogram

• Grov kvinnofridskränkning

• Tystnadskulturer

• Islamofobiska hatbrott

• Informationsdelning i det brottsförebyggande arbetet

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer
• Penningtvättsbrott (Samordningsfunktionen för åtgärder mot penning-

tvätt och finansiering av terrorism)

• Södertäljesatsningen (Polismyndigheten)

• Kroppsburna kameror (Polismyndigheten)

• Förläggning av arbetstid inom Polismyndigheten (Polismyndigheten)

Egeninitierat  
• Skjutningar i kriminella miljöer

• Det dödliga våldets utveckling fram till 2017

• Kunskaps- och forskningsöversikt över brottslighet bland personer med 
utrikes bakgrund

• Brott på asylboenden

• Registrerade misstankar om brott bland personer med inrikes respektive 
utrikes bakgrund

• Enhetligt dömande

• Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa – felkällor vid jämförelse

• Skrift om fasmodellen

• PROTON, EU-projekt om IT-system för att förebygga organiserad brotts-
lighet och terrorism
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