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Generaldirektören om året som gått
Brottsligheten är en av vår tids viktigaste samhällsfrågor. Därför är
det av största vikt att kunskapen om den bygger på fakta och analy
ser av hög kvalitet. Brottsförebyggande rådet (Brå) har till uppgift att
bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminal
politiska området och att främja brottsförebyggande arbete. Brå har
därför en central roll som kunskapscentrum, genom att ta fram och
tillhandahålla beslutsunderlag till nytta för regeringen och rättsvä
sendets myndigheter. Under året har Brå också fortsatt arbetet med
att identifiera angelägna utvecklingsområden och att föra ut resultat
en så att de kommer till nytta för rättsväsendets verksamheter.
Statistikverksamheten är Brås mest resursintensiva verksamhet, och
under året publicerades stora mängder löpande statistik, om exem
pelvis utsatthet för brott, otrygghet, polisanmälda respektive per
sonuppklarade brott, domslut, kriminalvård och återfall i brott. En
nyhet under året var den reviderade statistiken över misstänkta per
soner. I princip hela statistikverksamheten, och utvecklingen av den,
drivs på beställning av regeringen.
I enlighet med regeringens instruktion för Brå är en betydande del av myn
dighetens samlade verksamhet koncentrerad till forskning och utveckling. På
regeringens uppdrag levererades under året bland annat kunskap om stora för
undersökningar och brottmål, indikatorer över organiserad brottslighet och
föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott. Brå presenterade också egeni
nitierade forskningsprodukter, där den mest utmärkande var den omfattande
rapporten Brottsutveckligen i Sverige fram till år 2015. Rapporten behandlade
utvecklingen under 2000-talet med fokus på ett antal centrala brottstyper.
Under 2017 fick Brå i uppdrag av regeringen att utveckla det nationella stö
det till och samordningen av det brottsförebyggande arbetet i landet. Dessa
insatser utgör en förstärkning av myndighetens redan pågående arbete inom
detta sitt tredje verksamhetsområde, det vill säga att främja det brottsförebyg
gande arbetet framförallt på lokal nivå genom att utveckla och sprida kunskap,
fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och handledning i brotts
förebyggande frågor. Under året har arbetet med att utforma och genomföra
det förnyade uppdraget pågått parallellt med det befintliga arbetet inom om
rådet.
Brå fick under det gångna året i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser
inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid
myndigheten. Under hösten har ett intensivt arbete pågått med att förbereda
och inhämta kunskap från relevanta aktörer. Från och med den 1 januari 2018
startar den nya verksamheten vid Brå.
Myndighetens verksamhet kräver särskilda kompetenser och skulle inte vara
möjlig utan insatser från högt kvalificerade medarbetare. För att i ännu större
utsträckning attrahera och behålla högpresterande personer fortsatte satsning
arna på bland annat hälsa och specialanpassad kompetensutveckling.
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Jag har hittills haft förmånen att leda myndigheten under sex engagerande och
händelserika år, och jag kan med tillfredställelse konstatera att regeringen ef
terfrågar den kunskap som Brå kan tillföra. Jag är stolt över att Brå har kunnat
leva upp till högt ställda förväntningar. Vår produktion är stor och kvaliteten
hög. Jag är övertygad om att det ger rättsväsendets myndigheter en god kun
skapsgrund för olika åtgärder. Nu ser vi fram emot ännu ett händelserikt år.

Stockholm i februari 2018

Erik Wennerström
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Några händelser under året1
Januari

Den 10 januari publicerades årsrapporten Nationella trygghetsundersökningen 2016. Om utsatthet, otrygghet och förtroende.
Den 25 januari publicerades rapporten Att minska isolering i häkte.

Februari

Den 28 februari publicerades Brottsutvecklingen i Sverige fram
till år 2015.
Den 28 februari publicerades rapporten Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2017–2020).

Mars

Den 1 mars publicerades rapporten Stora förundersökningar och
brottmål.
Den 29 mars publicerades handboken Att förebygga och hantera
påverkansförsök.

Brottsutveck
lingen i Sveri
ge fram till år

RAPPORT 2017

:5

Brottsutvec
kli
i Sverige fra ngen
m till år
2015

2015

April

Den 3 april publicerades årsrapporten för det brottsförebyggande
arbetet 2016.
Den 5 april publicerades kortanalysen Fångpopulationens utveckling i Sverige och Norden.

Maj

1

Den 31 maj publicerades 2016 års slutliga statistik över lag
föringsbeslut, intagna i kriminalvård samt återfall i brott.

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

Den 1 juni publicerades statistikrapporten Utvecklingen i socialt
utsatta områden i urban miljö.
Den 19–21 juni hölls konferensen The Stockholm Criminology
Symposium 2017.

Juli

Den 6 juli publicerades den preliminära statistiken över anmälda
brott första halvåret 2017.

Augusti

Den 31 augusti publicerades kortanalysen Upprepad utsatthet för
hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015.

September

Den 21 september publicerades halvårsstatistiken över handlagda
brott det första halvåret 2017.
Den 26 september publicerades kortanalysen Utveckligen av återfall efter fängelse.
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November

Den 1 november publicerades rapporten Kostnader för brott.
Den 9 november publicerades rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2016.

December

Den 14 december publicerades statistiken över hatbrott.
Den 15 december publicerades rapporten Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott.
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Kunskapsmyndighet för rättsväsendet
Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum för
rättsväsendet. Myndigheten har till uppgift att bidra till kunskapsutvecklingen
inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska området samt att främja brotts
förebyggande arbete. Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken och an
nan statistik, vilket innefattar att producera, följa, analysera och rapportera om
brottsligheten och rättsväsendets reaktioner på brott. Brå tar därtill fram statis
tik som bygger på stora surveyundersökningar och annan särskild datainsam
ling. En lika central uppgift för Brå är att initiera och bedriva forsknings- och
utvecklingsarbete som ger rättsväsendets myndigheter ett kvalificerat underlag
för åtgärder och prioriteringar, liksom att löpande bistå regeringen i kriminal
politiska frågor. Myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhäl
lets reaktioner på brott, och utvecklar nya kunskapskällor på området. Vidare
bistår Brå rättsväsendets myndigheter med stöd som bidrar till att utveckla och
effektivisera deras verksamheter. I Brås uppdrag ingår också att utveckla det
nationella stödet och samordningen för lokalt brottsförebyggande arbete. Kra
ven på hög kvalitet förutsätter nära kontakter med universitet och högskolor,
och kraven på att svara upp mot rättsväsendets behov av metod- och kunskaps
utveckling kräver ett nära och förtroendefullt samarbete med dessa.

Organisation
Brå är en förhållandevis liten myndighet, med omkring 150 anställda.
Sakverksamheten är indelad i sex enheter och två funktioner:
• enheten för rättsstatistik, inklusive funktionen för utveckling av rättsstatistik
• enheten för statistiska undersökningar, inklusive funktionen för analys av
statistik om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat
• enheten för forskning och utveckling
• enheten för utvärdering och polisforskning
• enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet
• enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.
Förvaltningsavdelningen är indelad i fyra enheter och ett kansli:
• enheten för ekonomi och administration
• enheten för kommunikation
• enheten för IT
• enheten för personal
• kansliet för juridiskt stöd.
Till organisationen hör även Brås insynsråd, vars uppgift är att utöva samhäl
lets insyn i myndighetens organisation och verksamhet och att ge generaldirek
tören råd. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen och kommer huvud
sakligen från riksdagen och rättsväsendet. Brås generaldirektör är ordförande.
Fyra protokollförda möten genomfördes under 2017.
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Vetenskapligt råd

Generaldirektör

Insynsråd

Förvaltningsavdelning

Stab

Forskning och utveckling

IT
Kommunikation
Personal

Utvärdering och
polisforskning
Forskning om ekonomisk och
organiserad brottslighet
Rättsstatistik

Ekonomi och administration
Kansli

Statistiska undersökningar
Utveckling av
brottsförebyggande arbete

Till Brå hör också ett vetenskapligt råd med sju ledande företrädare för det
akademiska fältet. Ledamöterna informeras om Brås produktion och engageras
för att ge råd och att vetenskapligt granska rapporter, alternativt rekommen
dera andra experter som kan bistå myndigheten med granskning. Under året
genomfördes sammanlagt 28 vetenskapliga rapportgranskningar, varav elva
genomfördes av ledamöterna själva. De granskade rapporterna kom främst
från forsknings- och utvecklingsverksamheten, men i några fall från statis
tikverksamheten.

Förberedelser inför inrättandet av
centret mot våldsbejakande extremism
I september 2017 fick Brå i uppdrag av regeringen att vidta förberedelser inför
inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid myn
digheten. Brå har arbetat med uppdraget under hösten, bland annat genom att
inhämta kunskap från relevanta och utpekade aktörer, och ska slutredovisa
uppdraget till regeringen senast den 29 mars 2018. Centret mot våldsbejakande
extremism startar sin verksamhet den 1 januari 2018.

Användbar kunskap för utveckling av rättsväsendet
Brås målområde sträcker sig över stora delar av det kriminalpolitiska sakom
rådet, vilket förutsätter vissa begränsningar i angreppssättet. Brå bidrar i första
hand med kunskap inom den samhällsvetenskapliga kompetensen vilket inne
bär att myndigheten inte arbetar med utgångspunkt i specialiteter som teknik,
medicin, biologi eller psykiatri.
Brås verksamhet kan ses som tredelad och består av statistik, forsknings- och
utvecklingsverksamhet samt stöd till brottsförebyggande arbete. Inom statis
tikverksamheten producerar Brå ett antal statistikprodukter och utvecklar
också nya produkter i projektform. Forsknings- och utvecklingsverksamheten
bedrivs nästan uteslutande i projektform och redovisas i huvudsak i form av
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enskilda rapporter. Den del av Brås verksamhet som består av stöd till lokalt
brottsförebyggande arbete bedrivs ofta i projektform, men också som särskilda
satsningar och löpande arbete. Arbetet redovisas i form av olika produkter och
aktiviteter.
Regeringen satsar på Brå och vill få ut mer av den kunskap som myndigheten
producerar. Satsningen har bland annat resulterat i ett särskilt fokus på att ut
veckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete.
Brå har även intensifierat arbetet med att identifiera angelägna utvecklingsom
råden och kunskapsbehov i rättsväsendet och omsätta det till stöd till myndig
heterna, vilket även det ingår i uppdraget från regeringen. Brå har fortsatt att
fokusera på socialt utsatta områden och på polisens verksamhet. Exempelvis
gav Brå under året stöd till polisens arbete i socialt utsatta områden genom del
tagande i expertgrupper och genom föreläsningar för poliser på både strategisk
och operativ nivå.

Jämställdhetsintegrering
I enlighet med Brås instruktion ska myndigheten integrera ett jämställdhets-,
barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa och beakta
förhållanden utifrån ålder och kön. Brå fick också med regleringsbrevet 2015 i
uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheten (JiM)
i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.
Brå redovisade en handlingsplan2 för utvecklingen av arbetet i november 2015
och med utgångspunkt i handlingsplanen har Brå genomfört ett antal akti
viteter i syfte att skapa förutsättningar för att uppnå de fyra effektmål som
specificerades i handlingsplanen. Som exempel på aktiviteter kan nämnas att
Brå under året tagit fram nya rutiner och arbetssätt som gör det möjligt att
presentera statistik uppdelad på kön, så att Brås målgrupper lättare kan beakta
likheter och skillnader mellan kvinnor och män. Det gäller både den officiella
statistiken, hatbrottsstatistiken och den statistik som bygger på Brås självdekla
rationsstudier. Brå har också arbetat aktivt med att uppdatera styrdokument
och mallar för att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv alltid beaktas där
det är relevant. Ett urval av Brås forsknings- och statistikprodukter har även
granskats i syfte att identifiera i vilken mån Brå redan haft ett jämställdhets
perspektiv. För att utredare ska kunna beakta jämställdhetsperspektivet i sina
rapporter har ett antal utbildningsinsatser genomförts under året, liksom ett
arbete med att utforma rutiner för att möjliggöra att det på längre sikt finns
en stödfunktion för jämställdhetsintegrering inom organisationen. Även Brås
kommunikation ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Därför gjordes un
der året en genomlysning av Brås externa kommunikation. I det material som
analyserades ingick bland annat Brås grafiska profil, kommunikationspolicyn,
webben (inklusive bilder och grafik), pressmeddelanden och poddar. Resultatet
presenterades i en intern redovisning.
Brås bedömning är att myndigheten har kommit långt i arbetet med jämställd
hetsintegrering. Grundläggande kunskaper om jämställdhet och genus finns
hos en stor del av medarbetarna efter genomförda utbildningsinsatser, vilket
gör att de kan integrera ett jämställdhetsperspektiv i sina arbetsuppgifter.
2

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Brottsförebyggande rådet 2016–2018.
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Exempel på vad detta resulterat i är förändringar i hur man frågar om kön i en
käter, instruktioner vid beställning av illustrationer och tydligare framskrivning
i Brås rapporter av konsekvenser för kvinnor och män istället för könsneutrala
slutsatser. Ett specifikt exempel på en sådan analys är kortanalysen Enhetligt
dömande i tingsrätter (Kortanalys /2017) som Brå tog fram efter dialog med
Domstolsverkets JiM-ansvariga som ett led i att bidra till deras behov av en
könad analys av dömandet.
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Årsredovisningens disposition
Årsredovisningen består av två delar: en resultatredovisning och en finansiell
redovisning. Resultatredovisningen beskriver i första hand den nya kunskap
som Brå offentliggjort under 2017. Resultaten från enskilda regeringsuppdrag
och andra projekt som avslutats under året redovisas däremot inte här, utan
presenteras i fristående rapporter och andra redovisningar. I bilaga 3 finns en
förteckning över årets samtliga projekt och verksamheter inom statistik och
forskning. Projekten är uppdelade på hur de initierats: på uppdrag av regering
en, på Brås initiativ eller på förfrågan från andra aktörer. Några av de projekt
som bedrivits under året sträcker sig över längre tid och kommer att avrappor
teras de kommande åren. Årligen återkommande produktion beskrivs i mindre
utsträckning i resultatredovisningen, även om den i vissa fall är omfattande.
Resultatredovisningens kapitel inleds med tre avsnitt som handlar om ange
lägna utvecklingsområden, om analyser respektive om stöd till rättsväsendet.
Sedan följer redovisningen av statistikverksamheten, med betoning på utveck
lingsinsatser, och forsknings- och utvecklingsverksamheten, uppdelad i studier
om brottsligheten respektive studier om olika delar av rättsväsendet. Därefter
redovisas verksamheten för utveckling av det brottsförebyggande arbetet. Det
ta följs av ett kapitel om den internationella verksamheten och om stödverk
samheterna, följt av en beskrivning av personal- och kompetenssituationen vid
myndigheten.
Sedan flera år tillbaka redovisas prestationsindikatorer utifrån förväntningarna
i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Redovis
ningen i denna årsredovisning följer förra årets ordning. Det som redovisas är
1. kostnader inklusive overhead för bredare områden av prestationer i forsk
nings- och utvecklingsverksamheten och i statistikverksamheten 2017,
2016 och 2015
2. samlade kostnader inklusive overhead för så många enskilda projekt som
möjligt från forsknings- och utvecklingsverksamheten, av de projekt som
slutredovisades 2017, 2016 och 2015.
Den finansiella redovisningen inleds med en sammanställning över väsentliga
uppgifter, resultaträkning och balansräkning. Därpå redovisas myndighetens
anslagsredovisning och tilläggsupplysningar. Sist i årsredovisningen redovisas
noter, och därefter följer generaldirektörens underskrift samt bilagor.
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Angelägna utvecklingsområden,
analyser och stöd
Angelägna utvecklingsområden
Brå ska bidra till att verksamheterna inom det kriminalpolitiska området be
drivs kunskapsbaserat, bland annat genom att identifiera angelägna utveck
lingsområden för rättsväsendet och för det brottsförebyggande arbetet. På myn
digheten finns en etablerad process för att ta fram myndighetens bedömning
av vilka utvecklingsområden som anses angelägna. I det systematiska arbetet
ingår uppslag från den egna forskningen och statistiken, kontinuerlig och ge
nerell omvärldsbevakning samt interna workshoppar och en extern workshop
med centrala myndigheter om rättsväsendets behov av utveckling och kunskap.
Sammantaget bedömer Brå att samtliga sju områden som lyftes fram i års
redovisningen 2016 är fortsatt angelägna, och att nya dimensioner inom dessa
områden framträder. Därtill bedömer Brå ytterligare ett område som särskilt
angeläget, nämligen sexualbrottsligheten och hanteringen av sexualbrotten i
rättskedjan.

Sexualbrottsligheten och hanteringen av sexualbrotten i rättskedjan
Sexualbrotten och rättsväsendets hantering av dessa är en angelägen fråga för
rättsväsendet. Detta aktualiseras ytterligare av att indikatorerna i Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) 2017 visar att en större andel av befolkning
en rapporterar utsatthet för sexualbrott, vilket ökar behovet av ny kunskap.
Det är oklart vilka typer av sexualbrott som ligger bakom denna rapporterade
utsatthet och vilka faktorer som främst bidragit till utvecklingen av den an
mälda respektive självrapporterade brotten, exempelvis benägenheten anmäla
och rapportera om sexualbrott, lagstiftningens utformning eller den faktiska
utsattheten.
Rättsväsendet behöver också mer kunskap om tillvägagångssätt, situationer
och utsatta personer. Sexualbrott är ofta mycket integritetskränkande och kan
få stora konsekvenser för den drabbade, men är samtidigt svåra att utreda. Det
är centralt att rättsväsendet ständigt utvecklar sina arbetsmetoder för att stärka
sin förmåga att klara upp dessa brott. Samhällsfenomen som #metoo under
hösten 2017 bidrar till att ytterligare tydliggöra behovet av att utveckla rätts
väsendets förmåga att hantera sexualbrotten genom rättskedjan, hela vägen
från anmälan till dom. Bland annat behövs kunskap om vad som utmärker de
ärenden som i olika faser inte går vidare i rättskedjan, och vilka förutsättningar
som finns att klara upp de anmälda brotten, utifrån faktorer som tillgång till
stödbevisning.

Genusdimensionen i brottsligheten och reaktionerna på brott
Det är fortsatt angeläget att särskilt belysa genusdimensionen i brottsligheten
och i rättsväsendets hantering av denna, bland annat mot bakgrund av reger
ingens stora satsning på jämställdhetsintegrering (JiM) i samtliga myndigheter
inom rättsväsendet. Genusdimensionen behöver finnas med och lyftas fram i all
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forskning och statistik där så är relevant och möjligt. Här finns det utvecklings
potential i Brås produktion av statistik, forskning och stöd. I och med att Brås
produkter används av rättsväsendet, får myndighetens JiM-insatser betydelse
för möjligheterna till jämställdhetsintegrering också vid övriga myndigheter i
rättsväsendet. Det finns både behov av och efterfrågan på analyser på specifika
områden, exempelvis om det finns en skillnad i mäns och kvinnors benägenhet
att vittna. Mer kunskap om domstolars hantering av mål som gäller mäns våld
mot kvinnor har också efterfrågats.

Gräns- och migrationsrelaterade utmaningar
Rättsväsendets myndigheter ser ett flertal gräns- och migrationsrelaterade ut
maningar. Den ökade rörligheten i världen innebär dels legala flyktingström
mar, dels möjligheter att flytta inom Europa. Dessa strömmar skapar risker för
ökad utsatthet hos redan utsatta grupper, exempelvis hatbrott riktade mot asyl
sökande, asylboenden och EU-migranter. Inom rättsväsendet leder det också
till frågor om brottslighet bland migranter, hur språksvårigheter kan hanteras
av samtliga led i rättskedjan bland annat i domstolsförhandlingar där effektiv
tolkanvändning behöver utvecklas, och hur programverksamhet i påföljdssys
temet påverkas. Språksvårigheter kan ibland leda till vad som skulle kunna
kallas dubbel isolering för häktade med restriktioner. En fortsatt och långsiktig
utmaning för rättsväsendet och för samhället i stort är tänkbara konsekvenser
av oklara identiteter och åldersuppgifter. En del gränsöverskridande brottslig
het innebär illegal hantering av människor, varor och tjänster. Här finns det
behov av mer kunskap om människohandel för arbetskraftsexploatering och
sexuella ändamål och människosmuggling, samt om införsel av illegala vapen
och narkotika. Det behövs även kunskap om brottslighetens omfattning och
karaktär, om hur brotten kan utredas och lagföras och om metoder för att
förebygga dem.

Systemutnyttjande brottslighet
En stor del av brottsligheten hotar system i samhället, men det som här är i
fokus är dels brottslighet som i större skala profiterar på olika delar av väl
färdssystemen, dels brottslighet som utgår från juridiska personer, såsom före
tag, stiftelser och föreningar. Studier har visat omfattande problem med brott
som riktar sig mot transfereringssystemen, som systematiska bidragsbrott och
brott mot systemet för assistansersättning, och kunskapen om denna brottslig
het och om samhällets motåtgärder behöver förbättras. Myndigheter utanför
rättsväsendet, exempelvis Pensionsmyndigheten och Bolagsverket, befinner sig
ofta i första ledet av den här typen av brottslighet, och de efterfrågar metoder
för att upptäcka brotten på ett tidigare stadium. Det finns också tecken på att
organiserad ekonomisk kriminalitet allt oftare använder sig av företag, stiftel
ser och föreningar som medel, men det saknas kunskap om tillvägagångssätten
och omfattningen, liksom om hur denna typ av brottslighet kan förebyggas.
En komplikation när brott av detta slag ska kontrolleras och åtgärdas är att
en alltför stark regelstyrning och kontroll riskerar att hämma motivationen
att överhuvudtaget driva företags- och föreningsverksamhet. Även mot denna
bakgrund är det viktigt med ökad kunskap om denna typ av brottslighet och
hur den kan förebyggas och kontrolleras.
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Under Almedalsveckan arrangerade Brå bland annat ett seminarium om otrygghet i socialt
utsatta områden. Medverkade gjorde bland andra Thomas Hvitfeldt från Brå.

Socialt utsatta områden
Begreppet socialt utsatta områden har blivit etablerat och används av såväl
myndigheter och kommuner som civilsamhälle, medier och politiker. Reger
ingen har gett Brå i uppdrag att studera förekomsten av parallella samhällen
i den här typen av områden. Problematiken har mötts av ett stort antal kart
läggningar och initiativ, men stora utmaningar kvarstår dock. Samtidigt är inte
alla de problem och utmaningar som rättsväsendet möter i sådana områden
unika, utan situationer och möjliga vägar framåt behöver analyseras ur många
synvinklar. Fortsatt arbete med att ta fram kunskap, och att utveckla operativ
verksamhet, arbetsmetoder och samverkansformer för en stor variation av ut
maningar, kommer troligen att vara aktuellt under en lång tid framöver.

Polisens verksamhet
Polisens verksamhet är fortsatt ett särskilt angeläget utvecklingsområde, efter
som polisen är rättsväsendets största myndighet, med mest omedelbar kontakt
med befolkningen. Polisen är också den myndighet som har störst betydelse
för arbetet mot brott och otrygghet. Att polisens arbetsmetoder kontinuerlig
studeras, utvärderas och utvecklas i takt med utmaningar och utvecklingen
är därför av särskild vikt. Många delar av polisens verksamhet, bland annat
med det brottsförebyggande arbetet, är under fortsatt utveckling i samspel med
andra relevanta aktörer. Polisen behöver också ny kunskap för att utveckla ut
rednings- och lagföringsverksamheten och för att kunna möta nya utmaningar.
Exempelvis behöver Nationellt forensiskt centrum utveckla sin verksamhet och
sina arbetsmetoder för att bättre kunna hantera en ökande mängd ärenden.

It-dimensionen i brott och brottsärenden
Brå bedömer att it-inslagen i brottsligheten och därmed i brottsärendena stän
digt förändras och att det skapar påtagliga behov av att justera, förbättra och
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öka förmågan att hantera it-utmaningen. Det finns flera viktiga frågor, exem
pelvis hur it skapar förutsättningar för och används i bedrägeribrottslighet och
hur relationen ser ut i digitala miljöer mellan uttalade hot och fysiska angrepp.
It-teknikens möjligheter måste utnyttjas i rättskedjan från utredning och lag
föring till dömande och verkställighet av påföljd vilket ställer stora krav på
metod- kompetens- och kapacitetsutveckling eftersom teknikutvecklingen är
omfattande. Här finns det många frågor, exempelvis hur digitala bevis kan säk
ras och användas, hur den it-forensiska kapaciteten kan säkerställas och hur
användning av bildteknik kan optimeras från kameraövervakning till utökad
videoanvändning i domstol. Därtill behövs kunskap om sekretessfrågor, till ex
empel om register och stora datamängder i brottsärenden.

Statistik och mäthjälp
Rättsväsendets myndigheter är tydliga med det fortsatta behovet av bättre och
mer enhetliga mått på verksamhetsresultaten. Utöver att utveckla registerstatis
tiken är det angeläget att vidareutveckla andra statistikprodukter som bygger
på surveyteknik, exempelvis mer utvecklad statistik beträffande socialt utsatta
områden och mer omfattande versioner av NTU, som ger möjlighet att syste
matiskt följa och bedöma polisens utmaningar och resultat från lokal till na
tionell nivå.

Angelägna utvecklingsområden
för det brottsförebyggande arbetet
I Brås nya instruktion för 2017 gjordes tillägget att myndigheten ska identifiera
angelägna utvecklingsområden även inom det brottsförebyggande arbetet. Det
brottsförebyggande perspektivet har funnits med från början och i många av
de åtta områden som identifierats ovan lyfts behovet av kunskap om förebyg
gande metoder. Utöver att det brottsförebyggande perspektivet har funnits inte
grerat i arbetet med att ta fram angelägna utvecklingsområden har det bedrivits
ett systematiskt arbete som särskilt fokuserat på att ringa in behoven gällande
det specifikt brottsförebyggande arbetet. I samband med att regeringen började
bereda för att ta fram programmet Tillsammans mot brott, fick Brå i uppdrag
av regeringen att lyfta de mest angelägna utvecklingsområdena på området.
Uppdraget redovisades på hösten 2016 och Brås bedömning är att dessa fortfa
rande är de mest framträdande områden i behov av utveckling, nämligen:
• att höja lägstanivån om grunderna i det kunskapsbaserade brottsförebyg
gande arbetet
• att utveckla och säkerställa innovation av metoder i det brottsförebyggande
arbetet
• att höja prioriteten av det brottsförebyggande arbetet hos polis och kom
mun
• att säkerställa en större samordning av nationella insatser
För en vidare beskrivning av Brås arbete med dessa utvecklingsområdens se
avsnittet om verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.
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Analyser av statistik om brottsutvecklingen
och om ärendevolymerna i rättskedjan
En särskild funktion vid Brå tar fram analyser av statistik om brottsutveckling
en och om rättsväsendets verksamhetsresultat. Analyserna är inte lika djuplo
dande som forskningsprojekten och resulterar i kallade kortanalyser. Till grund
för prioriteringarna ligger dels myndighetens arbete med att identifiera ange
lägna utvecklingsområden, dels särskilda kontakter myndigheterna i rättsvä
sendet och med forskare.
Under året publicerades fem kortanalyser, varav en var inriktad på brottslig
heten, en på den dömande verksamheten och tre på kriminalvårdsverksamhet.
Funktionen arbetade också fram andra analyser, dels prognoser över de fram
tida verksamhetsvolymerna i rättskedjan, dels tre kapitel till antologin Brotts
utvecklingen i Sverige fram till år 2015.

Kortanalyser
Om brottsligheten:
• Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015.
Om den dömande verksamheten:
• Enhetligt dömande i tingsrätter. En statistisk analys av andelen fängelse
domar.
Om kriminalvårdsverksamhet:

Kortanalys 5/2

017

• Fångpopulationens utveckling i Sverige och Norden.
Intagnas brott

under påföljde

n

• Utvecklingen av återfall efter fängelse.
• Intagnas brott under påföljden.
Andra analyser:
• Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Centrala prognoser för
perioden 2017–2020.
• Tre kapitel till Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015, om sexual
brott, skjutvapenbrott respektive brottsligheten i stad och på landsbygd.
Dessa analyser och Brås övriga kunskapsproduktion ger möjligheter att dra
övergripande slutsatser om väsentliga men inte alla delar av brottsutveckling
en, verksamhetsresultaten och flödet i rättskedjan.

Elisabeth Nordén skrev under
året en kortanalys om intagnas
brott under påföljden.

På ett övergripande plan har betydande delar av brottsligheten fortsatt att ut
vecklas i tidigare riktning. På väsentliga delar av området brott mot person
visar indikatorerna att en större andel av befolkningen rapporterar utsatthet,
gällande främst sexualbrott mot kvinnor respektive trakasserier som bland an
nat sker på nätet och via sociala medier. I de grundläggande statistiska redovis
ningarna av sexualbrottsutvecklingen framträder en viss ökningskoncentration
till unga kvinnor, men inte på ett sätt som förklara utvecklingen. Därmed finns
det ett behov av fördjupade analyser. En annan brottskategori med en negativ
utveckling sedan tidigare är olaga hot. Misshandel och personrån uppvisade
högre nivåer 2016 än åren innan, vilket dock inte kan betraktas som en säker
ställd ökande trend. Skjutningar i samband med brott är påtagligt koncentre
rade till socialt utsatta områden, och den övervägande delen av ökningen tycks
ha skett i sådana områden. Det har inte skett någon generell ökning av anta
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let gärningspersoner per brott för misshandel, hot, sexualbrott och personrån,
utan i några delar snarare minskningar sett i ett femtonårsperspektiv. En bety
dande 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. Upprepad utsatthet för vålds- och
hotbrott har ökat för kvinnor, särskilt för ensamstående kvinnor med barn.
Egendomsbrotten, som domineras av stölder, har minskat över en längre tid,
vilket framför allt gäller vissa fordonsrelaterade stöldbrott. Bostadsinbrotten
uppvisade högre nivå 2016 än åren innan, men det är inte någon säkerställd
ökande trend. Däremot har bedrägerierna 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. Något som ökat högst påtagligt i ett tioårsperspek
tiv är it-inslagen i den anmälda brottsligheten, samtidigt som kompetensen och
kapaciteten att hantera it-inslagen i utredningsarbetet är otillräcklig. Sedan tidi
gare är bedömningen att narkotikaanvändningen är förhållandevis oförändrad,
men det tyngre problematiska missbruket tycks ha ökat och narkotikahandel
är en central beståndsdel i den synliga brottsligheten i socialt utsatta områden.
Särskilda undersökningar visar på utvecklingen inom avgränsade områden.
Generellt sett är utsattheten för brott störst i storstäder och större städer, och
minst på landsbyggden. Skillnaderna minskade dock fram till för ett par år
sedan, främst genom att utsattheten i städerna minskade och närmade sig de
lägre nivåerna på landsbyggden. I socialt utsatta områden är andelen utsatta,
både för brott mot enskild person och för egendomsbrott större än i övriga ur
bana områden. Däremot har utsattheten för brott mot enskild person i socialt
utsatta områden utvecklats mer positivt än i urbana områden under perioden
2006–2015. Bland politiskt förtroendevalda har andelen brottsutsatta ökat
från 2012 till 2016, till sammantaget cirka 25 procent, varav merparten gäller
hot och trakasserier. Trakasserier förekommer också som en form av otillåten
påverkan mot myndighetspersoner. Att andelen utsatta är större än för tio år
sedan kan dock hänga samman med att problematiken nu uppmärksammas
mycket mer.
Det tidigare ökande inflödet av ärenden till rättskedjan genom polisanmälning
ar mattades av under 2016 och 2017. Anmälningar om stöld- och skadegö
relsebrott minskade, medan anmälningar om brott mot person istället ökade.
Från att tidigare ha minskat, ökade häktningarna under 2016. Det har dock
ännu inte skett någon ökning av vare sig antalet eller andelarna handlagda eller
uppklarade brott. Polisens och åklagarnas förmåga att handlägga och person
uppklara de anmälda brotten har inte lyckats hålla jämna steg med inflödet
av ärenden. I ett femårsperspektiv har den ökande användningen av förunder
sökningsbegränsning i viss mån bidragit till att hålla nere personuppklarings
nivåerna. I ett längre perspektiv har andelen personuppklarade bedrägeribrott
minskat, vilket hänger samman med att antalet anmälda svåruppklarade brott
ökat kraftigt. Vad gäller misshandel mellan obekanta, ofta män, tycks föränd
ringar i ärendenas karaktär ha haft en viss dämpande betydelse för utveck
lingen av personuppklaringen. För misshandel mellan bekanta, där det ofta är
en kvinna som utsätts av en man, är kopplingen däremot inte uppenbar mellan
förändringar i ärendenas karaktär och den minskade personuppklaringen. Det
har också analyserats om personuppklaringen hållits tillbaka av ökade krav på
bevisning, vilket inte har kunnat påvisas.
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Det minskade antalet och andelen personuppklarade brott de senaste åren fort
sätter att följas av ett minskat antal domslut i brottmål, vilket gäller de flesta
centrala och övergripande brottskategorierna. Analyser visar att det blivit van
ligare med stora, tidskrävande brottmål, med stora mängder bevismaterial och
många inblandade parter i processen. Dessa mål är mycket resurskrävande,
men utgör fortfarande en väldigt liten andel av alla brottmål. En studie visar att
vårdnadshavares skadeståndsansvar gentemot sina straffmyndiga barn uppfat
tas som svårhanterligt av inte minst socialtjänsten, samt att det i stor utsträck
ning leder till att ensamstående mammor görs juridiskt skadeståndsansvariga
för skadestånd som de i alla fall skulle fått betala i realiteten.
Det stora flertalet brott leder till böter, och den samlade bötesanvändningen
ökade under åren 2000-2010, för att därefter minska. Sedan 2000 har i genom
snitt drygt 700 tingsrättsdomar per år förenats med utvisning och år 2014 var
antalet 644. När det gäller allvarliga brott var det en majoritet av de utländska
medborgare som inte var folkbokförda i Sverige som fick domen förenad med
utvisning. Andelarna bland dömda folkbokförda personer är i flera fall väsent
ligt lägre, vilket även det hänger samman med folkbokfördas starkare anknyt
ning till landet.
Generellt sett har antalet fängelsedomar fortsatt att minska, till historiskt låga
nivåer. En statistisk analys visar att det finns förhållandevis stora skillnader
i andelen fängelsedomar mellan en del tingsrätter, när det konstanshålls för
faktorer som brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet
och liknande omständigheter. Därtill döms kvinnor i lägre utsträckning än män
till fängelse, även för artbrottet grovt rattfylleri. Den beskrivna övergripande
utvecklingen med minskande volymer av domslut inklusive fängelsedomar har
i sin tur följts av ett minskat antal nyintagna och inskrivna i anstalt, framför
allt med strafftider från 2 till 12 månader. Det har också skett en minskning
av frivårdspåföljder och av intensivövervakning med elektronisk kontroll. Ut
vecklingen av antalet intagna i anstalt är en produkt av antalet fängelsedömda
och strafftiderna. En analys visar att det i Sverige, i likhet med Danmark och
Norge, främst är strafftiderna som styrt nivån men att även nyintaget har haft
betydelse under senare år. Under den tid då de intagna avtjänar sina fängelse
straff är det en del som begår brott. Analysresultat visar att cirka 3 procent av
de intagna lagfördes för brott under själva fängelstiden (undantaget den tid då
de var frigivna) och att cirka 21 procent registrerades för misskötsamhet som
indikerar brott. Andelen lagförda intagna halverades dock från 2007 till 2015,
vilket bland annat kan bero på Kriminalvårdens intensifierade säkerhetsarbete.
Andelen klienter som fått särskild utslussning har minskat även relativt föränd
ringar i klientsammansättningen. År 2016 beviljades 29 procent av dem som
hade en strafftid på över sex månader utslussning, att jämföra med 2007 års
nivå, 35 procent. Mest minskade vårdvistelse, från 16 till 8 procent.
När det gäller återfall i brott efter fängelse eller andra påföljder har statistiken
av uppenbara skäl en påtaglig eftersläpning. Men den bild som framträder är
att tendensen att återfalla efter fängelse minskar successivt, om än sakta. En
analys visar att minskningarna mellan 2003 och 2010 främst förklaras av fak
torer i klientsammansättningen som hänger samman med en lägre återfallsnivå;
bland annat ökade andelen äldre klienter. Sådana faktorer räcker dock inte till
för att förklara minskningen från 2011 och framåt.
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Stöd till rättsväsendets myndigheter
En viktig arbetsuppgift för Brå är att ge direkt stöd till externa aktörer, främst
rättsväsendets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser. 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 för
bättring. Det förekommer att stödet utgår från Brås statistikverksamhet, men
det utgår främst från forskningsverksamheten och verksamheten för utveckling
av brottsförebyggande arbete. Regeringens styrning och myndighetens inrikt
ning har inneburit att Brå över tid har ökat inslaget av forskningsprojekt och
analyser som belyser andra myndigheters verksamheter. Förutsättningarna att
ge direkt stöd till målgrupperna har därmed ökat. De senaste årens förstärk
ning av stödet till brottsförebyggande arbete har dessutom genererat ett större
inslag av stödjande verksamhet gentemot framför allt polis och kommun. Inom
Brå har satsningen på stöd inneburit ett ökat samarbete mellan olika enheter
och verksamheter inom myndigheten.
Stödet från Brå ser olika ut beroende på om det utgår från Brås forskningsverk
samhet eller från dess verksamhet för utveckling av brottsförebyggande arbete.
I forskningsverksamheten är en vanlig utgångspunkt ett kunskapsprojekt som
Brå avslutat och redovisat, exempelvis något av de många regeringsuppdragen.
Det är då vanligt att Brå studerar en myndighets verksamhet och drar slutsatser
om hur den kan utvecklas, för att sedan förmedla resultaten genom möten, se
minarier och utbildningsliknande insatser för målgruppen. Det är också vanligt
att myndigheten efter förfrågan sammanställer och överför kunskap till mål
gruppen genom föredrag eller medverkan i expertgrupper eller liknande. I sin
mest långtgående form kan stödet innebära att Brå initierar och bidrar till ett
nytt arbetssätt, som simultant följs upp och senare avrapporteras, vilket dock
sker mer sällan. Under senare år har stödet varit särskilt fokuserat på socialt
utsatta områden, vilket bland annat bottnar i att det är ett av de angelägna ut
vecklingsområden som myndigheten identifierat, att regeringen styr i den rikt
ningen och att målgrupperna tydligt efterfrågar stöd i detta ämne.
Stödet till målgrupperna är integrerat i myndighetens vardagliga forsknings
verksamhet, vilket begränsar möjligheterna till redovisning till några punktvisa
miniminivåer. Här noterades dock över 130 stödinsatser, vilket kan jämföras
med 120 respektive 100 stödinsatser under 2016 och 2015. Den sammanlagda
tidsåtgången var på över 1 000 arbetstimmar, vilket kan jämföras med 1 300
respektive 2 000 arbetstimmar under 2016 och 2015. Den enskilt vanligaste
målgruppen var polisen och i många av dessa fall var själva polisverksamheten
också ämnet i centrum för stödet. Ett angeläget utvecklingstema är alltså socialt
utsatta områden och om det noterades omkring 35 enskilda stödtillfällen. Den
vanligaste frågan var hur polisen kan arbeta i sådana områden, men vanligt
var också föredrag om vilka kunskapsbaserade åtgärder som kan vidtas i ett
bredare perspektiv. Brå bedriver också flera viktiga projekt med inriktning på
socialt utsatta områden som kommer att utgöra utgångspunkten för stöd under
åren som kommer. Betydande målgrupper var, vid sidan om den dominerande
målgruppen polisen, även åklagarväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården
och statliga utredningar, samt direkt eller indirekt Regeringskansliet.
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När det gäller verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete ut
gör det riktade stödet i själva verket den huvudsakliga kärnverksamheten. Ta
lande exempel var stödinsatser i form av omkring 400 timmar av medverkan
i externa projektgrupper, närmare 100 timmar i medverkan i enstaka möten
och över 400 timmar av externa föredrag. Ett stödinslag som vuxit påtagligt
under senare år är att Brå under en längre tid ger särskilt riktat stöd till ett
mindre antal aktörer, som i sin tur bidrar med att testa nya inslag i sin utveck
ling av brottsförebyggande arbete. Den här verksamheten är så omfattande
att det inte är meningsfullt att här dela upp och precisera den i tillfällen eller
arbetstimmar. Var och en av verksamheterna är organiserade i projekt med
sammantaget många miljoner kronor i årsbudget. Exempel under året var stöd
till brottsförebyggande aktörer i områden med begränsade resurser, stöd till
brottsförebyggande aktörer som behöver få en nystart samt stöd till brottsföre
byggande aktörer som kommit långt men behöver utvecklas ytterligare. Omfat
tande insatser ägnades också för att ge stöd till de brottsförebyggande aktörer
som arbetar med socialt utsatta områden. Andra stora insatser gällde stöd till
länsstyrelserna i deras nya roll på området, stöd till polisens strategiska ut
veckling av det brottsförebyggande arbetet, samt stöd till ett nationellt nätverk
för situationell brottsprevention respektive till utvecklingen av en verksamhet
för intervention mot kriminella grupperingar. De numera mycket omfattande
aktiviteterna för utveckling av brottsförebyggande verksamhet redovisas i mars
2018, enligt uppdrag från regeringen i en särskild årsrapport över 2017.
En aspekt av Brås insatser, som vanligtvis inte ger avtryck i myndighetens egen
produktion men som innebär viktiga kunskapsbidrag, är att verksamma vid
Brå förordnas som experter i statliga utredningar. Inte sällan tar experterna
fram särskilda underlag till utredningarna, som i vissa fall kan vara omfat
tande och utgöra betydande delar av utredningarnas betänkanden. Under 2017
bidrog Brå med experter i sju utredningar inom främst Justitiedepartementets
ansvarsområde.

Resultatbedömning
Brå har 2017 arbetat med att ta fram kunskap inom samtliga de områden som
i årsredovisningen 2016 identifierats som angelägna att utveckla. Brå bedö
mer att arbetet med att systematiskt identifiera sådana utvecklingsområden i
rättsväsendet har integrerats i det löpande planeringsarbetet över året. Genom
en process med omgångar av interna och externa underlag och workshoppar
kan myndigheten föra fram väl underbyggda förslag till utvecklingsområden,
där det finns särskild anledning till ytterligare insatser. En mer tydlig koppling
mellan de områden som identifierats och prioritering av planerade kortana
lyser har ytterligare bidragit till att säkerställa att kortanalyserna avhandlar
angelägna frågor. Det sammantagna utfallet av arbetet presenteras för Justitie
departementet, och det kan konstateras att Brå fått flera regeringsuppdrag om
utvecklingsområden som myndigheten har identifierat. Därutöver har arbetet
gett myndigheten anledning att ta många egna initiativ såväl när det gäller
projekten som de belysta frågorna och i stödet till målgrupperna. Myndigheten
har också påbörjat ett arbete med en mer genomgripande och systematisk om
världsanalys, som framöver kommer att bidra till arbetet.
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Brås analyser av brottsutvecklingen och verksamhetsresultaten i rättsväsendet
är numera en befäst del av verksamheten. Andra åtaganden har det senaste året
begränsat antalet kortanalyser, men produktonen väntas återgå till samma om
fattning som tidigare under året som kommer. Verksamheten ger Brå goda möj
ligheter att bedöma utvecklingen av brottsligheten och rättsväsendets hantering
av ärenden, mål och dömda. Verksamheten är viktig och inför framtiden är det
fortsatt relevant att komplettera de mer djupgående studierna i forskningsverk
samheten med relativt snabbt genomförda och avrapporterade analyser av i
hög grad befintlig statistik.
Brås arbete med att ge stöd till rättsväsendet och andra myndigheter har både
befästs och utvecklats under året. Dels är stödet nu befäst som en viktig del
av forskningsverksamheten, som ger målgrupperna underlag till utveckling av
framför allt rättsväsendet, dels har stödet till utveckling av brottsförebyggande
arbete växt kraftigt. Här har myndighetens utökade uppdrag och förstärkta
anslag haft en påtaglig effekt på verksamheten. Insatserna väntas bära frukt
främst på sikt, men kommer då få stor betydelse för dem som ansvarar för
brottsförebyggande verksamhet, såväl lokalt och regionalt som nationellt.
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Statistikverksamheten
Brås mest resurskrävande område är statistik och relevant statistik av hög kva
litet är en förutsättning för att kunna följa och bedöma brottsligheten och rätts
väsendets verksamheter.
Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera sta
tistikprodukter om framför allt samhällets reaktioner på brott. Utmärkande
för officiell statistik från en statistikansvarig myndighet är att den tas fram
löpande enligt fastlagda kriterier och processer. Därutöver tar Brå fram en del
andra statistikslag och produkter som bygger på analys av särskilt insamlade
data och som inte ingår i den officiella statistiken, såsom Nationella trygghets
undersökningen (NTU) och kunskap och statistik om hatbrott. Även forsk
ningsverksamheten tar ibland fram statistik, men då handlar det vanligtvis om
engångsinsatser och inte om periodiskt återkommande statistik.
Brå arbetar också med att vidareutveckla statistikens innehåll och kvalitet och
göra anpassningar till rättsväsendets och samhällets informationsbehov. Särskilt
fokus ligger på utvecklingen av ny statistik, i synnerhet sådan som möjliggörs ge
nom det myndighetsgemensamma arbetet med att digitalisera rättskedjan. Både
utvecklingsarbetet och den löpande produktionen kräver omfattande it-insatser.

Utvecklings- och kvalitetsarbete i kriminalstatistiken
Digitaliseringen av rättskedjan
innebär stora och komplexa utmaningar
Under 2017 har Brå fortsatt att tillsammans med flera av rättsväsendets myn
digheter genomföra delar av den andra etappen av Rättsväsendets informa
tionsförsörjning (RIF). Målet med samarbetet är att digitalisera och utveckla
informationsutbytet mellan myndigheterna i rättskedjan och möjliggöra för att
ärenden som rör brottmål ska kunna följas elektroniskt genom rättskedjan i
ett gemensamt och stukturerat format. Brå har i egenskap av statistikansvarig
myndighet en central roll för att tillvarata kunskapsnyttorna i arbetet. Den
andra etappen syftar bland annat till att ge underlag för förbättrad statistik
och verksamhetsuppföljning inom rättsväsendet, ett arbete där Brå som sta
tistikansvarig myndighet har en central roll. I arbetet ingår även att åtgärda
kvarstående arbete från den första etappen. En redogörelse för det arbete som
genomförts och vilka nyttor som har realiserats lämnas till regeringen i doku
mentet RIF0097 – Redovisning av genomförda utbyten och effekthemtagning
avseende rättsväsendets informationsförsörjning.
Det omfattande samarbetet, som myndigheten genomför utifrån regeringsupp
drag och annan styrning, innebär en stor och komplicerad uppgift för Brå. Det
handlar om att löpande koordinera myndighetens arbete och it-baserade in
formationssystem gentemot de övriga myndigheternas genomgripande föränd
ringsarbete. I arbetet ingår också att säkerställa myndighetens löpande produk
tion av kriminalstatistik, liksom möjligheterna att utveckla och producera ny
statistik. Det innebär att Brå måste bedriva ett omfattande arbete dels på egen
hand, dels i de många arbetsgrupper och andra samarbetsorgan som inrättats
inom ramen för samarbetet.
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Det Brå-interna projektet Räls
Inom projektet Räls hanterar Brå all anpassning av det interna statistiksyste
met som följer av systemomläggningarna inom RIF. Målet med projektet är att
säkerställa att myndigheten kan fortsätta att publicera statistik utan hinder.
Ett annat viktigt mål med projektet är att effektivisera och på olika sätt för
bättra statistiksystemet, i syfte att underlätta för dess framtida förvaltning och
vidareutveckling. Arbetet är omfattande och bedrivs internt inom Brå. Under
året gjordes fortsatta anpassningar av myndighetens statistiksystem som föl
jer Polismyndighetens och Åklagarmyndighetens kommande omläggningar av
statistiksystemen RAR/Dur-Två och Cåbra. Vidare hanterade projektet föränd
ringar i leveranser med anledning av polisens avveckling av stordatasystem och
införandet av systemet NY-RI. Brå har även arbetat med att åtgärder med an
ledning av den interimslösning som tagits fram inom RIF för hantering av stora
ärenden i brottmålsprocessen samt annan nödvändig anpassning som följer av
utvecklingen av rättsväsendets informationsförsörjning.

Utveckling av ny rättsstatistik
Ett viktigt och angeläget utvecklingsområde är hur kriminalstatistiken bättre
kan svara upp mot användarnas behov. För att tillvarata den potential som
rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) innebär för utvecklingen av kri
minalstatistiken, bedriver Brå sedan 2015 det fleråriga projektet Spurt (Systemoch produktutveckling inom rättsstatistiken). Projektet bedrivs vid funktionen
för utveckling av rättsstatistik (Fur) i samarbete med it-enheten och har som
målsättning att utveckla flera nya löpande statistikprodukter som ska kunna
användas för att bättre följa upp rättsväsendets verksamheter. Två tidigare del
rapporteringar av arbetet med uppdraget redovisades 2015 respektive 2016.
I slutet av 2017 redovisades en slutrapport3 som presenterade den grundläg
gande utformningen av en ny statistikprodukt över brott och brottsmisstankar
i brottmålsprocessen som har designats med det övergripande ändamålet att
utgöra ett tillförlitligt underlag för uppföljning och analys av rättsväsendets
verksamheter. Utöver en beskrivning av statistikens uppbyggnad och innehåll
ger rapporten en inblick i vilken typ av uppgifter som den nya statistiken kom
mer innehålla. Ambitionen är att under 2018 publicera de första resultaten från
produkten som icke-officiell statistik. På sikt är dock målsättningen att produk
ten ska införlivas i den officiella kriminalstatistiken. Inom ramen för projektet
ingår också att utveckla ny statistik över målsägare, något som påbörjats men
på grund av brister i indata kommer att fortsätta under det kommande året.

It-intensiva insatser
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 reger
ingen. Genom en övergång från externa konsulter till anställd personal, har Brå
lyckats minska kostnaderna väsentligt. Förändringar i it-branschen har dock
gjort det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens, vilket medfört att
det it-relaterade utvecklingsarbetet inte kunnat drivas framåt i den takt som
3

Brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen. Slutrapport från statistikutvecklingsprojektet Spurt.

Remy Kamali arbetade under
året med slutrapporten från
statistikutvecklingsprojektet
Spurt.
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önskats. Situationen är riskabel, inte minst med tanke på den nödvändiga före
stående utvecklingen av en ny databas som ska hantera både de nya och de ti
digare informationsmängderna, och även på sikt ska utgöra produktionsmiljön
för hela den löpande registerbaserade statistiken. It-enheten gör också i ökande
utsträckning systemutvecklingsinsatser även för andra grenar av verksamheten,
till exempel gällande survey-statistik.

Kvalitetsarbetet inom den officiella kriminalstatistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla
kvaliteten i den officiella kriminalstatistiken och det underliggande produk
tionssystemet. Brå har under året fortsatt det långsiktiga arbetet med att kvali
tetssäkra och målgruppsanpassa statistiken, i syfte att öka dess användbarhet.
Arbetet tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar
produktionen av officiell statistik samt de förbättringsområden som identifie
rats för Brås verksamhet.
Under året har nödvändiga anpassningar av produktionsprocessen gjorts för
att möta de stärkta kraven som ställs på kvalitetsarbete i den officiella statisti
ken. I enlighet med dessa krav och Statistiska centralbyråns föreskrifter har Brå
implementerat en ny mall för kvalitetsdeklarationer, samt utvärderat kvaliteten
i statistiken på både områdes- och produktnivå. Resultatet från kvalitetsut
värderingen har rapporterats in till Statistiska centralbyrån. Under året har
Brå också sett över möjligheter till förbättringar i statistiken om dödligt våld
respektive kriminalvårdsstatistiken.

Reviderad statistik över misstänkta personer
Som ett led i att målgruppsanpassa och kvalitetssäkra produkterna i brottssta
tistiken lanserade Brå under året ny statistik över misstänkta personer. Den nya
statistiken är en revidering av den tidigare statistiken över misstänkta personer
och ersätter därmed denna. Statistikens ändamål är detsamma och syftet med
revideringen har främst varit att höja statistikens relevans och tillförlitlighet
samt öka samanvändbarheten med annan brottsstatistik. En förbättring är att
den nya statistiken över misstänkta personer redovisar en totalbild över de
personer som är misstänkta för brott. I den tidigare statistiken redovisades
endast ett urval av dessa personer, nämligen de där misstanken kvarstod efter
avslutad utredning. En annan förbättring är att misstänka personer med lag
föringsbeslut särredovisas. Därigenom ökar möjligheterna till samanvändning
med andra produkter som redovisar lagföringsbeslut. Revideringen av statisti
ken över misstänkta personer har också resulterat i den nya statistikprodukten
handlagda brottsmisstankar. Den är en särredovisning av de misstänkta perso
nernas samtliga brottsmisstankar under året, vilket tidigare kallats brottsdelta
gande. Genom den nya statistiken över handlagda brottsmisstankar finns där
med möjlighet att följa upp handläggningen i form av andelen lagföringsbeslut
på brottsmisstankar.

Internationellt statistiksamarbete för bättre kvalitet och användbarhet
Som ansvarig myndighet för både officiell svensk statistik och europeisk sta
tistik medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet kring statistik över
rättsväsendet, med det yttersta syftet att skapa en mer harmoniserad och inter
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nationellt jämförbar kriminalstatistik. Brå representerar Sverige i flera arbets
grupper, främst inom EU, men även inom FN och andra internationella organ.
Under året har Brå bistått Statistiska centralbyrån (SCB) i arbetet med att ut
veckla statistikkapaciteten i låg- och medelinkomstländer. Arbetet innebär att
Brå på förfrågan tillhandahåller expertis och genomför korttidsmissioner för
utveckling av kriminalstatistik i ett antal länder, för närvarande i Albanien.
Brå har också medverkat i ett internationellt utbildningsprogram (International
Training Program) rörande jämställdhetsstatistik i SCB:s regi. Verksamheten
är till största delen finansierad av den svenska biståndsbudgeten genom Sida.
Brå levererar årligen statistikuppgifter till den europeiska statistiken som sam
las in av Eurostat och till FN-organet UNODC:s4 undersökning om brott,
Crime Trends Survey (CTS). Datainsamlingen sker gemensamt och i årets da
tainsamling togs ett nytt system för klassificering av brott, International Crime
Classification System (ICCS), i bruk för första gången. Klassifikationssystemet
är ett steg på vägen för att uppnå en mer harmoniserad internationell statistik.
Vidare bidrog myndigheten under året med information och expertis gentemot,
samt deltog i expertgruppsmöte organiserade av, det europeiska jämställdhets
institutet EIGE.5 Som ansvarig för hatbrottsstatistiken har Brå åtaganden gent
emot ett det internationella samarbetsorganet för demokratiska institutioner
och mänskliga rättigheter ODIHR,6 vilket inneburit flera kontakter och insat
ser under året. Brå medverkade också i två arbetsgrupper inom EU:s byrå för
grundläggande rättigheter European Union Agency for Fundamental Rights
(FRA7). Genom dessa engagemang bidrar Brå till arbetet med att förbättra
statistik i internationella sammanhang. Det ger också myndigheten bättre för
utsättningar att anpassa den inhemska statistiken så att den blir mer användbar
för internationella ändamål.

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

Kriminalstatistiken
Den officiella kriminalstatistiken publicerades enligt den fastställda publice
ringsplanen, i alla delar på myndighetens webbplats. Det handlar i huvudsak
om åtta statistikprodukter:
• Anmälda brott
• Konstaterade fall av dödligt våld
• Handlagda brott
• Misstänkta personer
4

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.

5

EIGE: European Institute for Gender Equality.

6

ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights (Kontoret för demokratiska institutioner
och mänskliga rättigheter). ODIHR ingår i OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa.

7

FRA: European Union Agency for Fundamental Rights.
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• Handlagda brottsmisstankar
• Lagförda personer
• Kriminalvård
• Återfall i brott
Samtliga publikationer finns tillgängliga på Brås webbplats och själva statisti
ken finns tillgänglig i fristående tabeller. Anmälningsstatistiken är sökbar i en
interaktiv statistikdatabas.
Brå hanterar också beställningar som i huvudsak avser den officiella kriminal
statistiken men även Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och statisti
ken över hatbrott. Det handlar om att ta ut grunduppgifter från statistikens
register till forskning och att sammanställa specialanpassad beställd statistik.
Här ingår ofta omfattande rådgivning till beställarna. Myndigheten använde
under 2017 cirka 1,9 årsarbetskrafter för att handlägga 70 beställningar gäl
lande specialstatistik eller uttag av mikrodata. De beställningar som gjordes av
externa användare gav intäkter på cirka 346 tkr.
Under året lämnade Brå, på uppdrag av regeringen, statistikunderlag till Myn
digheten för civilsamhällesfrågor (MUCF) för uppföljning av ungdomars lev
nadsvillkor 2015-2017. Underlaget bestod av statistik över ungdomar lagförda
för brott och uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

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

Rapport 2018

:1

NTU 2017 •
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e

Huvudredovisningen av 2016 års mätning gjordes i rapport 2017:1, med till
hörande teknisk rapport (rapport 2017:3). Myndigheten publicerade också en
redovisning av utvecklingen på regional nivå (rapport 2017:2). En första del
redovisning8 av resultaten från 2017 års mätning publicerades i slutet av året.
I delrapporten redovisas resultat från två undersökningar som genomförts pa
rallellt. Dels reguljära NTU med samma datainsamlingsmetod och urval som
tidigare, dels NTU Lokal som har genomförts med en annan metod. NTU Lo
kal har till exempel ett annat urval, reviderat frågeformulär och annorlunda
datainsamlingsmetod. I delrapporten lades fokus på resultaten från reguljära
NTU eftersom de beskriver utvecklingen över tid medan NTU Lokal bara har
genomförts en gång. På sikt avser Brå att helt gå över till den nya datainsam
lingsmetod som använts i NTU Lokal.
På uppdrag av regeringen publicerade Brå rapporten Utvecklingen i socialt ut
satta områden i urban miljö (rapport 2017:7) som utifrån NTU beskrev den
övergripande utvecklingen av utsatthet för brott, trygghet och förtroende för
rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områ
den. I rapporten gavs en övergripande lägesbild av dessa aspekter för boende i
socialt utsatta områden och i andra urbana områden.

Maria Söderström var en av författarna till Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017.

8

Utsatthet för brott år 2016. Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017.

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2017 • 25

Under året genomförde och publicerade Brå också den fjärde stora statistiska
undersökningen om politikers utsatthet för brott, Politikernas trygghetsunder
sökning (PTU). Undersökningen, som är ett återkommande regeringsuppdrag,
fångar utsatthetens omfattning, art och konsekvenser, liksom upplevelser av
otrygghet och erfarenheter av stöd. Den första undersökningen var en fullska
lig testundersökning, och den tredje behandlade utsatthet under valåret 2014.
Årets rapport var således första gången som det var möjligt att jämföra utsatt
heten mellan två mellanliggande år (2012 och 2016), vilket är mer jämförbart
än ett mellanliggande år och ett valår (rapport 2017:9).

Arbetet med hatbrottsstatistiken
I slutet av året redovisade Brå 2016 års statistik över hatbrott (rapport 2017:11),
i enlighet med återrapporeringskravet. Hatbrottsrapporten gav information om
struktur och utveckling för de polisanmälningar där Brå har identifierat olika
hatbrottsmotiv. Rapporten inkluderade även årliga resultat från NTU, vilket ger
en bild av uppskattad nivå av utsatthet för hatbrott i befolkningen. I kapitlet
om självrapporterad utsatthet ingick i år även resultat från Politikernas trygg
hetsundersökning (PTU) och Skolundersökningen om brott (SUB). Tillsammans
kan sådana uppgifter vara till hjälp i exempelvis regeringens och rättsväsendets
beslut om åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna typ av brotts
lighet. I rapporten presenterades också handläggningsbeslut för de identifierade
anmälningarna med hatbrottsmotiv i föregående rapport samt andelen anmäl
ningar som personuppklarats genom att en gärningsperson bundits till brottet.
I årets rapport togs steg för att renodla statistikprodukten, vilket innebar att
kapitlet om hatbrottsarbete i Sverige utgick. I kapitlet om kategorin andra anti
religiösa hatbrott redovisades i år för första gången beslut över handlagda ären
den. Tidigare redovisades de tillsammans med kategorin kristofobiska hatbrott.
Brå strävar efter att digitaliseringen av rättskedjan ska ge framtida möjligheter
att ta fram statistik baserad på noteringar i berörda myndigheters ärendehante
ringssystem, som i så fall blir nya källor till hatbrottsstatistik genom rättskedjan.
Det skattade antalet hatbrottshändelser enligt NTU är betydligt fler än antalet
identifierade polisanmälningar, vilket troligtvis beror på att NTU kan fånga
upp en betydligt större andel av alla hatbrott än den andel som anmäls. Där
med är en viktig slutsats att den delen av statistiken som gäller identifierade
anmälningar med hatbrottsmotiv inte i sig belyser den verkliga omfattningen
av hatbrott i samhället. Statistiken över identifierade anmälningar med hat
brottsmotiv ger i stället en bild av i vilken omfattning sådana brott anmäls och
registreras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dem som hatbrott.
Under året bidrog Brå med information och expertis i hatbrottsfrågor, i både
internationella och nationella sammanhang, och hanterade stora mängder frå
gor från medierna och andra externa frågeställare.

Kommunikation om statistiken
En förutsättning för att Brås kunskap ska nå fram till relevanta målgrupper är
att myndighetens statistikprodukter kontinuerligt anpassas till målgruppernas
behov. Statistiken publiceras tillsammans med lättillgängliga förklarande texter
på myndighetens webbplats, där den också är nedladdningsbar. För att göra
det lättare för användarna att navigera i statistiken har det under året gjorts

Carina Djärv producerade
hatbrottsstatistik för 2016.
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förbättringar i sidstrukturen på webben. Brå har också ett internt statistikråd
och ett särskilt användarråd för NTU, för att säkerställa att statistiken är rätt
utformad och uppfyller användarnas behov. Av samma skäl knyts alltid både
interna och externa referensgrupper till större utvecklingsprojekt och insatser
avseende kriminalstatistiken. Dessa råd och referensgrupper fungerar även som
kanaler för att nå ut med statistiken till särskilt viktiga användare. Arbetet
med att digitalisera rättskedjan innebär dessutom omfattande kontakter med
olika delar av rättsväsendet, som bidrar till att öka de centrala målgrupper
nas kännedom om och insikter i statistiken. Därutöver arbetar Brå aktivt med
att föra ut statistiken på ett sätt som underlättar för användarna. I samband
med publiceringar från NTU och av hatbrottsstatistiken informeras de centrala
myndigheterna i rättsväsendet särskilt.
Brå publicerar mycket registerbaserad officiell statistik om verksamheterna i
rättsväsendet, samtidigt som mediernas och allmänhetens intresse i första hand
riktas mot brottsligheten och dess utveckling, vilket främst knyter an till sta
tistik om allmänhetens utsatthet för brott. Därför ger myndigheten numera ut
något färre pressmeddelanden om statistik över myndigheternas verksamheter.
Dessa delar av statistiken kungörs i stället i större utsträckning genom så kal�
lade statistikanslag, som innehåller liknande information men utan att lanseras
lika intensivt gentemot medierna.
De statistikprodukter som lanserades genom pressmeddelanden till allmänna
medier eller genom statistikanslag var under året
• NTU 2016
• den preliminära anmälningsstatistiken 2016
• regionala utvecklingsresultat från NTU
• slutlig brottsstatistik 2016, inklusive anmälda brott, handlagda brott och
konstaterade fall av dödligt våld
• statistiken över misstänkta personer och handlagda brottsmisstankar 2016
• slutlig statistik över lagföringar respektive kriminalvård 2016, samt över
återfall i brott
• hatbrottsstatistiken
• statistiken över utsatthet för brott i NTU 2017.
Vid några av lanseringarna genomfördes antingen särskilda målgruppssemina
rier eller föredragningar i Regeringskansliet, i myndighetens insynsråd och vid
centrala funktioner i rättsväsendet. En viktig uppgift för Brå är att besvara frå
gor från användare, via e-post och telefon. Dagligen besvaras frågor om krimi
nalstatistiken och övriga statistikprodukter från bland annat regering, riksdag,
rättsväsende, medier, företag, organisationer, studenter och andra.

Prestationer och resultatbedömning
I tabell 1 redovisas årsvisa kostnader för breda områden av prestationer inom
statistikverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2017, 2016
och 2015, för respektive enhet och funktion inom statistikverksamheten samt
för den del av it-verksamheten som är inriktad på statistikverksamheten.
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Tabell 1. Kostnader per prestationsområde inom statistikverksamheten, inklusive skattningar av
overhead.
Statistikverksamhet (tkr)
Enheten för rättsstatistik
Funktionen för utveckling av rättsstatistik
Enheten för statistiska undersökningar
Funktionen för analys av statistik

2017

2016

2015

13 652

13 748

13 730

4 075

2 875

4 559

37 149

30 155

24 310

3 603

2 616

3 780

Enheten för it

16 430

11 683

14 073

Totalt

74 909

61 077

60 452

Från och med 2013 har Brå haft en kraftigt ökad tilldelning av medel som för
delats över hela verksamhetsområdet. Även de externa medel som Brå erhåller
för ett antal projekt har ökat de senaste åren. Regeringens förväntningar på
myndigheten har därför ökat. Brå har i och med detta gjort bedömningen att
resurstillskottet ska användas till förstärkt verksamhet inom i första hand om
rådena forskning och utveckling samt statistik.
Av tabellen framgår följaktligen att kostnaderna för statistikverksamheten som
helhet har ökat kraftigt jämfört med 2016. Det ökade kostnaderna är ett re
sultat av de särskilda satsningar som gjorts och gäller främst enheten för sta
tistiska undersökningar och enheten för it. Inom enheten för statistiska under
sökningar ryms arbetet med den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
Under 2017 köpte myndigheten statistiktjänster för två parallella undersök
ningar. Dels reguljära NTU med samma datainsamlingsmetod och urval som
tidigare, dels NTU Lokal som har genomförts med en annan metod. Detta
metodbyte förväntas på sikt stabilisera svarsfrekvensen, som tidigare minskat.
Detta är särskilt viktigt i och med att undersökningens syfte främst är att mäta
utvecklingen över tid. Arbetet med NTU har även pågått inom ramen för itenheten, vilket delvis förklarar de ökade kostnaderna för it-verksamheten. Itenheten har bland annat arbetat med ett verksamhetsstöd för produktion av
NTU och i det ingår en långsiktig och säker lagring av NTU-data. It-enheten
arbetade också med att ta fram tekniskt stöd för nya publiceringsrutiner för
NTU. Utöver arbetet med NTU har it-verksamheten lagt resurser på att driftsoch framtidssäkra it-plattformen. Arbetet har framförallt syftat till att moder
nisera statistiksystemets it-arkitektur och infrastruktur.
Brå har stora åtaganden på statistikområdet, både vad gäller att upprätthålla
och vårda befintliga produkter och att utveckla nya lösningar och i förläng
ningen nya statistikprodukter. Brå bedömer att myndigheten lyckats väl med
dessa uppgifter. Brå fullföljer sina åtaganden och statistikprodukterna är an
vändbara, håller hög kvalitet och står sig mycket väl i internationell jämförelse.
Inom statistikverksamheten ryms även funktionen för analys av statistik om
brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat, vars verksam
het redovisats tidigare.
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Forsknings- och
utvecklingsverksamheten
En av huvuddelarna i Brås verksamhet är kunskapsproduktion som bygger på
tillämpad forskning. Kunskapen och utvecklingen av nya kunskapskällor tas
fram med vetenskapliga metoder och förhållningssätt och granskas av veten
skapliga experter. Forskningsverksamheten bedrivs i huvudsak i projektform
och redovisas i form av rapporter och andra publikationer. Eftersom en stor del
av projekten behandlar känsliga personuppgifter prövas de och godkänns av
en etikprövningsnämnd. I arbetet ingår också att bistå andra myndigheter och
aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och statistik.
En stor del av Brås stöd till rättsväsendet bygger på den kunskap som tas fram i
forsknings- och utvecklingsverksamheten och förmedlas genom kunskapsöver
föring via bland annat projektgrupper, seminarier och föreläsningar.

Kunskap om brottsligheten
En av Brås viktigaste uppgifter är att ta fram fördjupad kunskap om brottslig
heten och dess utveckling. Kunskapen ska kunna användas av rättsväsendet
och andra samhällsaktörer liksom i lagstiftningsprocessen som en utgångs
punkt i arbetet med att förebygga och bekämpa brottsligheten.

Lisa Wallin var redaktör och
medförfattare till Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2015.

Under året publicerades den omfattande rapporten om brottsutvecklingen i
Sverige (rapport 2017:5). Den har getts ut regelbundet, med 3-4 års intervall,
sedan 1976 och utgör en av Brås mest lästa publikationer. Årets rapport fo
kuserade på brottsutvecklingen under 2000-talet och redovisade analyser av
strukturen på, utvecklingen för och rättsväsendets hantering av ett tiotal kate
gorier brott som är särskilt uppmärksammade på det kriminalpolitiska områ
det. Rapporten avslutades med fyra tematiska fördjupningskapitel inom kate
gorierna skjutvapenrelaterad brottslighet, brottslighet och otrygghet i stad och
på landsbygd, ungdomsbrottsligheten i Sverige samt ekonomisk brottslighet.
På uppdrag av regeringen redovisade Brå en promemoria9 som undersökte för
utsättningarna att ta fram indikatorer över organiserad brottslighet. Indikato
rerna omfattade såväl den organiserade brottslighetens karaktär och omfatt
ning som de resurser rättsväsendet, och särskilt Polismyndigheten, använder
för att motverka sådan brottslighet. Den organiserade brottsligheten delades
här in i olika fenomen och för respektive fenomen presenteras identifierade
datakällor och en bedömning genomfördes gällande datauppgifternas relevans
som indikatorer för det givna fenomenet.
Forskningsprodukterna kompletterades av kortanalysen Upprepad utsatthet
för hot- och våldsbrott i befolkningen 2005–2015 (kortanalys 2/2017) och
en del andra produkter från statistikverksamheten, exempelvis de fördjupade
statistikunderlagen om allmänhetens utsatthet för tio brottstyper10 respektive
statistiken över det faktiska antalet fall av dödligt våld 2016.11
9

Promemoria: Indikatorer för organiserad brottslighet.

10

Utsatthet för brott 2016. Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017.

11

Konstaterade fall av dödligt våld. Statistik för 2016.
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Polis- och åklagarstudier
Brå utvecklar också kunskap om verksamheterna i rättskedjan, med stort fo
kus på polisens verksamhet, inklusive den utredande verksamheten. Här ryms
ibland även åklagarverksamheten eftersom åklagare, vid allvarligare eller mer
komplicerade brott, tar över förundersökningsledningen från polisen.
I början av året publicerades en rapport om stora förundersökningar och
brottmål (rapport 2017:5). Bakgrunden till rapporten var att flera instanser
inom rättsväsendet uppmärksammat att en del undersökningar och brottmål
blir mycket omfattande men att en samlad kunskapsbild på området har sak
nats. Området identifierades som ett angeläget utvecklingsområde av Brå 2015.
Rapporten kartlade och analyserade brottmålens omfång och komplexitet un
der de senaste tio åren och undersökte karaktären på stora förundersökningar
och brottmål. Vidare belyste rapporten resursåtgången för de stora ärendena
och vad som kan ligga bakom deras omfång.
På regeringens uppdrag publicerades en sammanställning av svensk och in
ternationell kunskap om polisiära arbetssätt mot upprepat partnervåld, där
tre specifika utländska arbetssätt beskrevs mer ingående (rapport 2017:13).
Samtliga tre är samverkansmodeller där polisen är huvudaktör och insatserna
är tydligt inriktade på våldsutövaren.

Andra delar av rättskedjan
samt övergripande analyser
Brå utvecklar också kunskap som behandlar senare led i rättskedjan. Här ingår
verksamheterna i domstolarna och Kriminalvården men också kunskap som
inbegriper flera led i rättskedjan.
I början av året publicerades en rapport om situationen i häkte (rapport 2017:6).
Bakgrunden var att förhållandena i svenska häkten under lång tid varit föremål
för kritik från internationella människorättsorgan. Kritiken har bland annat
berört de långa häktningstiderna och att många häktade åläggs restriktioner
som innebär att de isoleras från omvärlden. Regeringen gav därför flera aktörer
i uppdrag att se över situationen och föreslå åtgärder. I rapporten presenterades
och analyserades statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten
och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal
och häktade. Med det som utgångspunkt föreslogs också konkreta åtgärder.
Efter förfrågan från Kriminalvården redovisades även en studie om unga i häk
te. Syftet med studien var att ge underlag till Kriminalvården för att kunna
bedöma hur deras satsning på unga i häkte fallit ut.12
På regeringens uppdrag publicerades en rapport om Kriminalvårdens arbete
med utslussning. En del intagna beviljas en särskild utslussningsåtgärd inför sin
frigivning i syfte att mjuka upp övergången från anstalt till frihet. Insatserna
innebär på olika sätt en successiv minskning av Kriminalvårdens kontroll över
klienterna i kombination med återfallsförebyggande insatser. I rapporten gjor
des en kartläggning av utslussningsarbetets omfattning och karaktär samt en
bedömning av hur arbetet utvecklats. Eventuella hinder för ett välfungerande
och kunskapsbaserat arbetssätt redovisades också (rapport 2017:15).
12

Unga i häkte del 2. Promemoria.

Anna Lena Beutgen var en
av författarna till rapporten
Föräldrars skadeståndsansvar
för barnens brott.
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Brå har också haft i uppdrag av regeringen att utvärdera de ändringar i ska
deståndslagen som gjordes i september 2010. Reformen innebär ett strängare
skadeståndsansvar för föräldrar som har vårdnaden om ett barn som begått
brott och åsamkat skada. Reformens huvudsyfte var att motverka ungdoms
brottslighet och förhindra att ungdomar hamnar i långvarig kriminalitet, men
förhoppningen var också att den skulle få positiva effekter för brottsoffret.
Brås rapport (2017:14) belyste hur reformen fungerat utifrån ett brottsoffer
perspektiv, vilka konsekvenser den haft för de skadeståndsdömda föräldrarna
och huruvida den haft effekt på ungdomsbrottsligheten. Av resultaten framgår
bland annat att betalningsbördan är ojämlikt fördelad mellan föräldrarna och
att det oftast är mamman som betalar. Vikten av att använda ett jämställd
hetsperspektiv vid den här typen av analyser framkom tydligt i detta uppdrag,
liksom i många andra.
Under året publicerade Brå även en handbok13 baserad på en tidigare Brå-rap
port om förekomsten av otillåten påverkan mot myndighetspersoner. Hand
boken presenterade åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan,
hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att
stå emot dem.
Som en del i regeringsuppdraget att utveckla det nationella stödet till och sam
ordningen av brottsförebyggande arbete sammanställde Brå en litteraturöver
sikt över studier om kostnader för brott samt studier som fokuserat på ekono
miska fördelar med brottsförebyggande åtgärder. Översikten syftade till ge en
tydligare och mer samlad bild av de samhällskostnader som brott orsakar samt
till att bedöma behovet av ytterligare studier på området (rapport 2017:8).
För tionde året i rad gav Brå, på uppdrag av regeringen, kunskapsstöd till det
gemensamma prognosarbete som bedrivs av sex centrala myndigheter i rätts
väsendet, gällande verksamhetsvolymer genom rättskedjan, från polisanmäl
ningar till verkställigheter i anstalt.14
Fyra kortanalyser15 om senare och övergripande led i rättskedjan publicerades
också, som ett komplement till forskningsproduktionen.

Kommunikation med målgrupper
Det är viktigt att den kunskap som Brå tar fram når ut till relevanta målgrup
per. Brå har under året fortsatt att fokusera på kunskapens användbarhet, på
målgruppernas behov och mottaglighet, samt på att kunskapen förmedlas på
ett användarvänligt sätt för att nå fram effektivt. Detta förhållningssätt genom
syrar verksamheten.
Under projektens gång engageras därför kontaktpersoner och sakkunniga från
berörda myndigheter inom rättsväsendet. Dessa är sedan kontaktkanaler för
att diskutera möjliga intressenter inom sina respektive myndigheter. Andra ka

13

Att förebygga och hantera påverkansförsök

14

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2017–2020).

15

Det rör sig om följande kortanalyser:
• 1/2017: Fångpopulationens utveckling i Sverige och Norden.
• 4/2017: Utvecklingen av återfall efter fängelse.
• 3/2017: Enhetligt dömande i tingsrätter.
• 5/2017: Intagnas brott under påföljden.
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naler för att sprida resultaten är direktutskick till personer inom målgruppen
för den aktuella rapporten, kontakter med kommunikationsavdelningar och
tidskrifter, nyhetsbrev samt pressmeddelanden. Mycket av den kunskap som
Brå producerade föredrogs vid målgruppsseminarier som Brå bjöd in till, hos
andra myndigheter och på konferenser, samt i flera fall även i Brås insynsråd
och i Regeringskansliet. Forskningsrönen presenterades även vid Brå-konfe
renser, som the Stockholm Criminology Symposium och Råd för framtiden,
samt vid andra aktörers evenemang, såsom Folk och Försvars rikskonferens
och Almedalsveckan. Brå har även deltagit med bokbord på ett antal konferen
ser där flera av myndighetens målgrupper deltar, exempelvis Kriminalvårdens
FoU-dagar, Förebygg.nu och ORUKrim-dagen.
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 även information i andra format, såsom

Brå deltog som utställare i samband med Kriminalvårdens FoU-dagar 31 maj–1 juni.
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kortfilmer och poddar. Brå driver därutöver en webbplats om the Stockholm
Criminology Symposium (www.criminologysymposium.com). Båda webb
platserna har under året getts en ny design liksom förbättrad navigation och
sökfunktionalitet. Antalet besök på www.bra.se har under 2017 ökat med 27
procent jämfört med föregående år (totalt 1 203 459 besök) vilket tyder på ett
ökat intresse för Brås kunskap. Antalet besök på www.criminologysymposium.
com har under motsvarande period ökat med 19 % (totalt 15 427 besök). Ut
formningen och innehållet på webbplatserna utvecklas successivt, bland annat
utifrån användarundersökningar. Under året har Brå också utvecklat en webb
plats för det kommande Centret mot våldsbejakande extremism (www.cve.se).
Brå producerade under året två nya poddar. Den ena gäller otillåten påverkan
mot myndigheter och organisationer som fokuserar på trakasserier, hot, våld
och korruptionsförsök mot anställda liksom vad chefer, HR, säkerhetsfunktio
ner och medarbetare kan göra för att förebygga och hantera påverkansförsök.
Den andra podden handlar om politikernas utsatthet och oro för trakasserier,
hot och våld utifrån rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2017 (den
na podd publiceras först 2018). Till och med december 2017 hade Brås alla
poddar sammantaget laddats ned drygt 621 000 gånger.

Ett av avsnitten i Brås poddserie Snacka om brott handlade om otillåten påverkan mot myndigheter och
organisationer. Deltog gjorde bland andra Johanna Skinnari från Brå och Ulf Rumar, säkerhetsexpert,
Kriminalvården.

Under 2017 gick Brå ut med 15 pressmeddelanden (exklusive statistikansla
gen). Genomslaget i medierna blev som brukligt stort. Uppföljningar visar att
det handlar om tusentals omnämningar i medierna.
Brås digitala nyhetsbrev På gång på Brå vänder sig i första hand till rättsvä
sendets myndigheter, med information om de senaste rapporterna och myn
dighetens evenemang och engagemang av olika slag. Nyhetsbrevet utkom med
nio nummer och når ut till drygt 4 600 prenumeranter. Även the Stockholm
Criminology Symposium har ett nyhetsbrev som under 2017 utkom med fyra
nummer och når ut till 1 387 prenumeranter.
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Krav från regeringen och
önskemål från centrala målgrupper
Av de projekt som Brå redovisar under ett år har ett flertal 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.16 Av samt
liga 23 forsknings- och utvecklingsprojekt som Brå arbetade med under 2017,
bedrevs 11 på uppdrag av regeringen, 6 efter förfrågan från andra myndigheter
och 6 på eget initiativ. Av dessa sistnämnda bedrevs 1 i nära samverkan med
andra myndigheter.
För att fastställa vad som är av intresse för kommande studier, utöver reger
ingsuppdragen, har Brå alltså arbetat med att identifiera angelägna utvecklings
områden, såväl internt som genom täta kontakter med framför allt rättsvä
sendet. Av de fem studier som under året bedrevs efter förfrågan från andra
myndigheter, framgår att tre initierats av Polismyndigheten, en av Kriminal
vården och en av Riksidrottsförbundet. De två av Brå egeninitierade projekten,
som bedrivs i nära samverkan med andra myndigheter, belyser frågeställningar
som är prioriterade av de centrala myndigheterna i rättsväsendet. Därutöver
ger Brå stöd till de samverkande myndigheterna och organisationerna, såväl
under som efter projekttiden.
Brå bedrev under året fem projekt som myndigheten själv tagit initiativ till,
utan långtgående samarbete med andra parter. Till denna kategori räknas dock
även de två EU-finansierade projekt som bedrivs i nära samarbete med instan
ser i andra länder. De egeninitierade projekten rör frågor som Brå bedömer som
viktiga att belysa med forskning av hög kvalitet. Under 2017 handlade dessa
angelägna brottsområden om brottsutvecklingen i stort, brott mot äldre och
skjutningar mellan kriminella.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av forsknings- och ut
vecklingsverksamheten bedrivs på direkt uppdrag av regeringen. Den resteran
de delen av verksamheten består av projekt som belyser angelägna utmaningar
eller utvecklingsområden hos centrala målgrupper, som Brå identifierat på egen
hand och tillsammans med berörda myndigheter.

Prestationer och resultatbedömning
Brås forsknings- och utvecklingsverksamhet producerar kunskap, vilket gör det
svårt att mäta och bedöma prestationerna i relation till kostnaderna på ett in
formativt sätt.
I tabell 2 redovisas de samlade kostnaderna och tidsåtgången för tio projekt,
från det att de startade till dess att de resulterade i färdiga rapporter under
2017. Flera av dessa projekt påbörjades ett eller två år tidigare. I tabell 3 re
dovisas motsvarande uppgifter för elva projekt som avslutades under 2016,
och i tabell 4 för elva projekt som avslutades 2015. Uppgifterna utgör styck
kostnader för projekten, vilket är ett vanligt sätt att illustrera kostnader och
prestationer.

16

Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter med beslutad projektplan, samt med en
budget och registrerad tidredovisning som inte är försumbar.
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Tabell 2. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2017, inklusive skattningar av overhead.

Rapport 2017

:6

ATT MINSK
A ISOLER ING

Projekt, avslutade 2017

Kostnader (tkr)

Timmar*

Att minska isolering i häkte

2 668

4 112

I HÄKTE

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015

3 127

4 792

Stora förundersökningar och brottmål

2 602

3 856

RAPPO RT 2017:6

Unga i häkte

500

673

Otillåten påverkan mot myndighetspersoner

4 851

8 220

Indikatorer på organiserad brottslighet

1 558

2 164

828

1 020

Kostnader för brott
Att minska iso

lering i häkte

Lägesbild och

förslag

Polisiära metoder mot utövare av våld i nära relation

2 025

3 087

Utslussning från anstalt

3 307

5 185

Skadeståndsansvar

2 767

4 399

* Timmar för utredare.
Tabell 3. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2016, inklusive skattningar av overhead.

Rapport 2017

:15

Projekt, avslutade 2016

n anstalt

En uppföljning
av Kriminalvård
ens arbete
med de särskild
a utslussnings
åtgärderna

5 647

7 700

Målsägandes medverkan i rättsprocessen

2 728

5 255

724

546

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar

2 362

3 373

Personrån – utveckling och mörkertal

2 387

3 643

Otillåten påverkan mot Migrationsverket

1 974

3 405

IT-inslag i brottsligheten och rättsväsendets
förmåga att hantera dem

3 777

5 972

Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att
personuppklara?

2 072

3 500

Förändrade krav på bevisning?

2 109

3 742

627

595

1568

1 884

Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden
ATT FÖR EBYGG
A OCH HANTER
A

påverkansförsö

k

EN HAN DBO
K

Timmar*

Bedrägeribrottsligheten i Sverige.
Kriminell infiltration i företag

Utslussning frå

Kostnader (tkr)

Insats Fenix
* Timmar för utredare.

Tabell 4. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2015, inklusive skattningar av overhead.
Projekt, avslutade 2015

Kostnader (tkr)

Timmar*

Olaga förföljelse och kontaktförbud

2 397

4 260

Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda via internet

1 368

2 196

Larmtelefoner för hotade

1 267

2 004

Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

2 697

5 595

Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper.

664

905

Avrapporteringstider i ingripandeverksamheten

557

1 009

Matchfixning

1 674

2 699

Försäkringsbedrägerier

2 147

3 545

Arbete, utbildning och behandling i svenska anstalter

3 410

5 795

Det dödliga våldets utveckling i Sverige

1 434

2 105

Penningtvätt och annan penninghantering

2 109

3 295

* Timmar för utredare.
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De olika projekten inom forsknings- och utvecklingsverksamheten skiljer sig
år vad gäller omfattning och tidsåtgång. Merparten av kostnaderna avser löner
till anställda vid Brå, men det finns också inslag av kostnader för exempelvis
datamaterial, etikansökningar och extern vetenskaplig granskning.
Det finns inga tydliga mönster i styckkostnaderna, exempelvis när det gäller
skillnader mellan de tre forskningsenheterna eller mellan de tre åren. Det kan
konstateras att de två mest kostsamma projekten var Bedrägeribrottsligheten i
Sverige, som avslutades 2016 respektive Otillåten påverkan mot myndighetspersoner, som avslutades 2017. Det förstnämnda var ett regeringsuppdrag
medan det andra var ett samarbete mellan Brå och andra myndigheter. Det
finns också exempel på projekt som genomförts till förhållandevis låga kost
nader, till exempel projektet Unga i häkte, som avslutades 2017 och projek
tet Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden, som avslutades
2016. Det förstnämnda var ett initiativ från Kriminalvården och det andra var
ett regeringsuppdrag. Den generella bild som framträder är att det är vanligt att
styckkostnaden för ett projekt är drygt 2 000 tkr, och så var också fallet 2017.
Men det finns alltså exempel på något mer kostsamma projekt och framför allt
på betydligt mindre kostsamma projekt. Kostnaderna beror ofta på hur omfat
tande och krävande datainsamlingen och analyserna är. De två projekt som
avslutades under 2017 med klart lägst styckkostnader (Unga i häkte respektive
Kostnader för brott) utmärker sig på så sätt att frågeställningarna var av sådan
karaktär att de kunde besvaras med begränsad datainsamling och analys, vilket
håller kostnaderna nere.
Ett sätt att jämföra kostnaderna över åren är att ta fram en genomsnittlig kost
nad för projekten med undantag för det mest kostsamma och det minst kost
samma projektet. För 2017 blir den genomsnittliga kostnaden per avslutat pro
jekt cirka 2 400 tkr; för 2016 uppgick den till 2 200 tkr, och för 2015 till 1 800
tkr. Motsvarande kostnadsanalys av regeringsuppdragen visar att den genom
snittliga kostnaden för projekt som avslutades 2017 uppgick till cirka 2 300
tkr, medan motsvarande kostnad för 2016 uppgick till 2 600 tkr och för 2015
till 1 800 tkr. Det kan således konstateras att regeringsuppdragens kostnader
är något högre än genomsnittet för samtliga projekt. Det genomsnittliga antalet
timmar, undantaget de bägge projekt som har störst respektive minst antal tim
mar, ligger på 3 343 timmar för alla tre år. Sett till endast regeringsuppdragen
så ligger det genomsnittliga antalet timmar på 3 739 timmar vilket visar att
regeringsuppdragen sett över en treårsperiod tagit något mer tid i anspråk än
de egeninitierade projekten. Detta beror på att Brå behöver lägga särskild kraft
på att besvara de frågor som regeringen ställer. Det har inte gjorts någon jäm
förelse med andra myndigheter, eftersom det är ovanligt att andra myndigheter
bedriver tillämpad forskning.
I tabell 5 redovisas årsvisa kostnader för breda områden av prestationer inom
forsknings- och utvecklingsverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader
under 2017, 2016 och 2015 för respektive enhet inom forsknings- och utveck
lingsverksamheten.
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Tabell 5. Kostnader per prestationsområde inom forsknings- och utvecklingsverksamheten,
inklusive skattningar av overhead.
Forskning och utveckling (tkr)

2017

2016

2015

Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad
brottslighet

16 419

12 679

15 462

Enheten för forskning och utveckling

16 714

14 033

11 439

Enheten för utvärdering och polisforskning

16 485

13 506

11 334

Totalt

49 618

40 218

38 235

Anm. I tabellen ovan ingår inte kostnader för genomförandet av The Stockholm Criminology Symposium.
Detta innebär en differens mellan denna tabell och tabell 7, Sammanställning av verksamhetens totala
kostnader, intäkter och transfereringar.

Brå har med anledning av de senaste årens ökade anslag genomfört särskilda
satsningar på förstärkt verksamhet inom bland annat forsknings-och utveck
lingsverksamheten. Av tabell 5 framgår att hela forsknings- och utvecklings
verksamheten ökade sina kostnader kraftigt jämfört med 2016. Den ökade
kostnadsnivån beror till stor del på att myndigheten inom ramen för de sär
skilda satsningarna tillfört ett flertal tjänster till forskningsverksamheten. Sats
ningen är nödvändig för att kompensera för den tidigare uteblivna satsningen
i samband med att myndigheten fick kompensera för utebliven finansiering av
digitaliseringen av rättsväsendet (RIF). Med början 2010 erhöll Brå ett omfat
tande finansiellt stöd från regeringen för att kunna delta i det myndighetsge
mensamma arbetet med att digitalisera brottmålsprocessen. När det särskilda
ekonomiska stödet uteblev, från och med 2015, försvagades myndighetens ka
pacitet i sådan utsträckning att systemet för statistikproduktion inte kunde ut
vecklas i nödvändig takt. Myndigheten tvingades därför kompensera för detta,
bland annat genom en kompetensväxling från konsulter till anställd personal.
Trots detta krävdes en omfattande omfördelning av resurser till statistikverk
samheten, på bekostnad av forskningsverksamheten.
Årets samlade produktion av kunskap om olika delar av brottsligheten resul
terade i en mängd rapporter och andra publikationer. Till den höga kunskaps
produktionen bidrog inte minst analysfunktionen (placerad i statistikverksam
heten) som tog fram kortanalyser om olika delar av brottsligheten och dess
utveckling. Brås bedömning är att myndigheten genom dessa produkter ökat
kunskapen hos målgrupperna om brottsligheten och dess utveckling.
Även Brås produktion av kunskap om polis- och åklagarverksamheten var
omfattande under året, med stark betoning på forskning och analys, och Brå
bedömer att kunskapen på ett positivt sätt kan bidra till att utveckla polisens
verksamhet.
Därutöver hade Brå under året en omfattande produktion av kunskap om andra
delar av rättsväsendet, liksom om övergripande ämnen. I flera fall rörde det sig
om redovisningar av regeringsuppdrag, exempelvis om att minska isolering i
häkte och föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott. Det gällde dock även
egna initiativ, medverkan i EU-projekt och bidragen från analysfunktionen.
Den samlade bedömningen är att myndighetens tillämpade forskning fortsätter
att hålla hög vetenskaplig kvalitet. Till detta bidrar den noggranna planeringen,
den höga kompetensen inom Brå och den omsorgsfulla externa granskningen
av myndighetens produkter.
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Verksamheten för utveckling
av brottsförebyggande arbete
Brå har under året bedrivit ett omfattande arbete med att ytterligare utveckla
det nationella stödet till och samordningen av det brottsförebyggande arbetet.
Insatserna är en förstärkning av myndighetens befintliga arbete inom området.
Fokus under året har varit att utveckla och stötta samverkan och samordning
mellan aktörer på olika nivåer, utveckla och sprida god praktik till lokala och
regionala målgrupper, fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och
handledning i brottsförebyggande frågor.

Nytt uppdrag till Brå
Sedan 2016 har Brå fått ett kraftigt förstärkt anslag för stöd till lokalt brotts
förebyggande arbete. Anslaget, som under en lång följd av år varit 7 200 tkr,
höjdes till 22 200 tkr. I februari 2017 fick Brå också ett förnyat uppdrag knutet
till anslaget. Uppdraget var att fortsätta med det stöd som tidigare getts, det vill
säga att främja det brottsförebyggande arbetet genom att utveckla och sprida
kunskap, fördela ekonomiskt stöd samt bidra med metodstöd och handledning
i brottsförebyggande frågor. I uppdraget ingår dessutom att
• inrätta en nätverksstruktur för nationella aktörer för att bidra till ökad sam
verkan på det brottsförebyggande området vilket bland annat innebär att
kartlägga vilka samverkansforum och nätverk för brottsförebyggande ar
bete som finns i dag, samt vilka resurser dessa har för att ge stöd till den
lokala nivån
• utifrån identifierade angelägna utvecklingsbehov utveckla konkret stöd till
brottsförebyggande aktörer på nationell, regional och lokal nivå
• ta fram och sprida utbildning om brottsförebyggande arbete
• stödja länsstyrelserna i arbetet med att stödja och bidra till regional samord
ning av brottsförebyggande arbete
• årligen ta fram en rapport, senast 31 mars, om hur det brottsförebyggande
arbetet har bedrivits och utvecklats under året
• genomföra en sammanställning av befintlig kunskap om samhällets kost
nader för brott (denna del av uppdraget redovisades inom ramen för forsk
nings- och utvecklingsverksamheten i november 2017)
I mars 2017 presenterade regeringen ett nytt nationellt brottsförebyggande
program som utgör utgångspunkten för uppdraget till Brå. Brå har därför un
der 2017 fortsatt att intensifiera arbetet med att stödja lokala och regionala
brottsförebyggande aktörer och samtidigt utvecklat nya delar av verksamheten
utifrån det förnyade uppdraget. Verksamheten omfattade kunskapsutveckling,
insamling och spridning av användbar kunskap samt utbildning. Merparten av
denna verksamhet består i att ge konkret och praktiskt metodstöd.
I uppdraget ingick också att stödja den nationella samordnaren för brottsföre
byggande arbete , som regeringen skulle ha utsett. Eftersom en sådan samord
nare dock inte utsetts har Brå inte givit något stöd till en sådan. Däremot har
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Brå på olika sätt tillgodosett delar av det behov som samordnaren var tänkt
att fylla, exempelvis att sprida det nationella brottsförebyggande programmet.

Nationell och regional samordning
I Brås nya uppdrag ingick att inrätta en nätverksstruktur för nationella aktö
rer, för att bidra till ökad samverkan inom det brottsförebyggande området och
kartlägga vilka samverkansforum och nätverk för brottsförebyggande arbete som
finns i dag. En sådan kartläggning initierades under året och presenteras i den
kommande årsrapporten. Ett kärnnätverk inrättades också bestående av Brå,
Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Polismyndigheten (representerat
av utvecklingscentrum nord och utvecklingscentrum syd vid Nationella Opera
tiva Avdelningen, NOA). Kärnnätverket träffades vid tre tillfällen under året då
utgångspunkter och fokus för arbetet och underlaget till kartläggningen disku
terades. Utifrån resultaten från kartläggning och annan omvärldsbevakning ska
nätverksstrukturen utvecklas för att tillgodose behov av samordning för att effek
tivisera det brottsförebyggande arbetet. Grunden för detta har lagts under 2017.
Länsstyrelserna gavs i regleringsbrevet inför 2017 för första gången i uppdrag att
stödja och bidra till regional samordning av brottsförebyggande arbete, i syfte
att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt regionalt och lokalt
brottsförebyggande arbete som är långsiktigt hållbart (förordning 2016:1258
om regional samordning inom det brottsförebyggande området). Brå ska enligt
sitt nya uppdrag bistå länsstyrelserna i detta arbete. Brå har därför under året
skapat kontaktforum, mötesstruktur och innehåll för detta. Ett nätverk med
länsstyrelsernas samordnare bildades och fyra nätverksträffar genomfördes un
der året. Träffarna innehöll både processande av gemensamt arbete, till exempel
utformning av samverkan mellan länsstyrelser och Brå och utgångspunkter för
arbetet med det nationella brottsförebyggande programmet. Goda lokala och
regionala exempel presenterades liksom utvecklingsarbetet gällande organise
rad brottslighet, skjutningar och våldsbejakande extremism.

Utbildningsverksamhet
I Brås arbete med att ge stöd till utveckling av lokalt brottsförebyggande arbete
fortsatte den strategiska inriktningen på att stimulera och stödja kunskaps
baserade arbetssätt och strukturer. Under året präglades verksamheten av det
nationella brottsförebyggande programmet, som presenterades i mars, unge
fär samtidigt som det förnyade uppdraget. Initiativ och projekt som påbörjats
under 2016 fortsatte och vissa fick avslutas för att ge utrymme för de olika
delarna av de nya uppdraget.
I det förnyade uppdraget ingick att ta fram och sprida en utbildning om brotts
förebyggande arbete. Den webbaserade basutbildning som togs fram under
2016 sjösattes under 2017. En pilotomgång och tre skarpa omgångar genom
fördes med sammanlagt cirka 100 deltagare. Hälften av länsstyrelsernas nya
samordnare i brottsförebyggande arbete genomgick kursen, och andra delta
gare var kommunala samordnare, områdespoliser med flera. En övervägande
majoritet var kvinnor. Syftet med utbildningen var att höja lägstanivån hos
målgrupperna vad gäller kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. De lo
kala aktörerna ska efter att ha genomgått utbildningen ha en god grund för att
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kunna arbeta kunskapsbaserat. Så gott som alla deltagare uttryckte en vilja att
framöver också få fortsättnings- eller påbyggnadsutbildningar.

Utvecklingsverksamhet
Brå har goda erfarenheter av att samarbeta nära kommun och polis genom hela
den brottsförebyggande processen, från kartläggning och val av instanser till
implementering, genomförande och uppföljning. I syfte att stödja och utveckla
det lokala arbetet gav Brå under 2016 och 2017 ett sådant riktat processtöd
till ett antal typområden som bedöms representera olika utmaningar i det lo
kala brottsförebyggande arbetet. Dessa typområden var: ny- eller omstart av
brottsförebyggande arbete, brottsförebyggande arbete i en liten kommun med
begränsade resurser samt fördjupning av ett kunskapsbaserat arbete i samver
kan mellan kommun och polis.
Under året har Brå dessutom följt och gett stöd till sju kommuner med områ
den som omfattar särskilt utsatta områden enligt definitionen i Örebro uni
versitets handbok EST – effektiv samordning för trygghet. Att hitta en bra
kombination av händelsestyrt och långsiktigt brottsförebyggande arbete har
varit deras utmaning. Alla aktörer i de sju kommunerna träffades också vid
fyra tillfällen för kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte. En processutvär
dering pågick parallellt med metodstödet och kommer att kunna säga vad som
varit framgångsfaktorer i utvecklingen av ett kunskapsbaserat brottsförebyg
gande arbete i socialt utsatta områden. Brå kommer att fånga upp lärdomar
och insikter från processtödet och sprida erfarenheterna, bland annat genom
att publicera dessa på Brås webbplats. Erfarenheterna kommer också att kunna
ge substantiellt bidrag till länsstyrelserna i deras arbete med att, enligt deras
uppdrag, stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och
regionalt brottsförebyggande arbete.
Brå initierade 2017 ett gemensamt projekt tillsammans med Polismyndighetens
Nationella operativa avdelning (NOA), polisområde Malmö, Malmö stad och
Kriminalvården för att i samarbete med National Network for Safe Communities pröva metoden Group Violence intervention (GVI) i ett pilotprojekt i
Malmö. GVI har använts i ett flertal städer i USA för att förebygga skjutningar
mellan kriminella grupperingar, och utvärderingar visar positiva resultat på
många platser. De berörda aktörerna i projektet har under året gemensamt
ansökt om finansiering genom fonden för inre säkerhet (ISF) som i november
beviljade projektet medel. Starten är planerad till februari 2018.
Tidigare kartläggningar av det lokala brottsförebyggande arbetet har också
identifierat ett behov av att utveckla spetskunskap om nya konkreta brottsfö
rebyggande arbetssätt. Det under 2016 inledda arbetet med tre inriktningar:
socialt utsatta områden, situationell brottsprevention och it-relaterad brotts
lighet fortlöpte under året, den sistnämnda skalades ner kraftigt under 2017
för att ge utrymme åt de nya uppdraget. Inriktningen socialt utsatta områden
är beskrivet ovan. Inriktningen situationell prevention har under året fortsatt
med att ta fram information till sidorna Förebygga brott på Brås webbplats.
Arbetet i nätverket Säkra platser som Brå givit riktat utvecklingsstöd till 2016
och också deltar i fortgick under året med seminarier och utbildningar. Ytterli
gare ett nätverk med liknande innehåll baserat på Göteborgs universitets, Säkra
platser väst, gavs riktat utvecklingsstöd under 2017.
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Polisens nya organisation 2015 har följts av omfattande arbete med att utfor
ma och styra polisens brottsförebyggande verksamhet längs delvis nya spår. Brå
gav Polismyndigheten stöd i flera av dessa delar även under 2017. Under året
har Brå bland annat medverkat i arbetet med att utveckla Polismyndighetens
nya definition av brottsförebyggande arbete.

Omvärldsbevakning och årsrapport

Årsrapport för
det
brottsförebygga
nde arbetet 201
6

Under året fortsatte arbetet med att driva och utveckla den systematiska om
världsbevakningen, där Brå samlar in kunskap och goda exempel om brotts
förebyggande arbete. Uppgifter hämtas in från nationella och internationella
forsknings- och utvecklingsprojekt, men även i samband med konferenser och
liknande arrangemang, exempelvis säkerhetsmässan Mötesplats Samhällssä
kerhet, ett nordiskt samarbetsmöte på Island med de övriga ländernas motts
varigheter till Brå, samt konferenser som anordnats av European network for
urban securities (EFUS), i Barcelona, respektive European Crime Prevention
Networks (EUCPN), i Tallinn. Informationen sorteras och värderas, och kom
mer till användning när det framtida stödet övervägs och utformas. Den om
världsbevakning som genomförts hittills har också varit mycket värdefull för
att kunna inleda arbetet med en årlig rapport om det brottsförebyggande arbe
tet, som ingick i det nya uppdraget. Rapporten ska beskriva myndighetens eget
arbete, men även ge en övergripande bild av utvecklingen av det brottsförebyg
gande arbetet på lokal, regional och nationell nivå. Rapporten ska även belysa
vad insatserna har lett till och lyfta fram de mest centrala fortsatta utveck
lingsbehoven. En första rapport för 2016 presenterades i februari 2017 och
arbetet med nästa rapport inleddes omedelbart därefter. Rapporten för 2017,
som ska redovisas i mars 2018, kommer bland annat att bygga på enkäter som
under året besvarats av kommunala samordnare, kommunpoliser och Läns
styrelsernas brottsförebyggande samordnare. Som en bakgrund till den serie av
årsrapporter som nu kommer att tas fram, sammanställde Brå, i slutet av 2017,
en skrift med milstolpar och exempel från nationellt och lokalt brottsförebyg
gande arbete under perioden 1993–2016.

Spridning av god praktik
I mars arrangerade Brå den återkommande nationella konferensen Råd för fram
tiden, om lokalt brottsförebyggande arbete, i samarbete med Malmö kommun.
Konferensen hade närmare 600 deltagare, och som brukligt ett brett utbud av se
minarier och föreläsningar inom det brottsförebyggande området. Ett visst fokus
riktades i år mot den situationella preventionens förutsättningar och praktiska
exempel. Samverkansprocessen är nyckeln i det brottsförebyggande arbetet, och
därför fokuserades också i år på denna och då särskilt analysdelen där praktiska
workshops genomfördes tillsammans med forskare från Örebro universitet och
Malmö högskola. För att uppmärksamma problematiken med skjutningar bjöd
konferensen på huvudtalaren David Kennedy, från John Jay College i USA, som
presenterade teorier kring Focused deterrence, och metoden Group Violence Intervention (GVI), som kan användas för att förhindra våld mellan grupper.
Under året arrangerade Brå egna konferenser och seminarier, men medverkade
också som föredragshållare och liknande i många olika andra sammanhang, till
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Råd för framtiden arrangerades 21–22 mars i Malmö.

exempel de regionala träffar som beskrivits ovan. Brå deltog också på Bover
kets plattformsdagar, på Förebygg.nu och på SKL:s nätverksträffar med lokala
brottsförebyggande aktörer.
Brå har också tagit fram ett koncept för att förmedla kortfattad information
om hur enskilda brottstyper kan förebyggas. Under året har fyra faktablad
tagits fram, om människohandel, personrån, klotter och bostadsinbrott. Ytter
ligare fyra faktablad har påbörjats, om butiksstölder, våld i nära relation bland
unga, cykelstölder och våld på offentlig plats.
På Brås webbplats är avdelningen Förebygga brott en viktig kanal för att föra
ut kunskap och information om lokalt brottsförebyggande arbete. Där finns in
formation om metoder och brottstyper, utöver information och nyheter om Brås
arbete och lokala exempel. Under 2017 tillkom 11 filmer och 24 nya artiklar.
Vid årets slut var det möjligt att från avdelningen ladda ner totalt 190 slutrap
porter från projekt som genom åren beviljats ekonomiskt stöd. Brås webbasera
de grupp för lokala brottsförebyggande aktörer, som under året kunnat utbyta
erfarenheter och idéer, har under året vuxit (från cirka 100) till 190 medlemmar.
I enlighet med traditionen organiserade Brå den svenska uttagningen till den
brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA).
Årets tema var Cyber safety, och Sveriges bidrag i tävlingen blev projektet
Surfa Lugnt. Projektet är ett samarbete mellan flera nationella myndigheter, ci
vilsamhället och näringslivet, och arbetar för att tillvara det positiva i ungas in
ternetanvändande och att sprida kunskap om hur man hanterar faror på nätet.
Ett område som ligger nära lokalt brottsförebyggande arbete är lokalt så kallat
ANDT-arbete (arbete mot alkohol, narkotika, droger och tobak), som stöds
av Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att gränslinjerna mellan områdena
bör tydliggöras, och samtidigt att det finns möjligheter till samordningsfördelar
lokalt. Brå sitter med i gruppen för nationell myndighetssamverkan och deltog
under året bland annat som utställare under konferensen Förebygg.nu.
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Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt, tar emot ECPA-priset från Brås generaldirektör
Erik Wennerström.

Fördelning av ekonomiskt stöd
Brå disponerar anslaget Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, för att ge
stöd till brottsförebyggande arbete. En del av medlen avsätts för att ge ekono
miskt stöd för kunskapsutveckling, dels utifrån inkomna ansökningar, dels som
riktat utvecklingsstöd till angelägna utvecklingsprojekt.
Det ekonomiska stöd som ges till ansökningar avser stöd till uppföljning eller
utvärdering av lokala brottsförebyggande verksamheter. Insatserna ska utgå
från en lokal problembild, och förutom ekonomiskt stöd ger också Brå me
todstöd under projektperioden. Under året inkom sex slutrapporter från så
dana utvärderingar, såsom Effektutvärdering BID Sofielund, som genomförts
av Fastighetsägarna BID Sofielund och Ungdomsbrandkåren Backdraft som
genomförts av Falköpings kommun.
Tabell 6. Fördelning av medel 2015–2017

Antal

2017
Belopp (tkr)

Beviljade projekt

5

1 190

15

3 068

10

2 339

Återbetalade projektmedel

7

750

3

219

2

67

Inkomna slutrapporter

6

Antal

9

2016
Belopp (tkr)

Antal

2015
Belopp (tkr)

12

Av de disponibla medlen fördelades cirka 1 190 tkr till utvärdering och upp
följning av fem lokala verksamheter efter ansökan. Bland de ansökningar som
beviljades ekonomiskt stöd under året återfinns bland andra en utvärdering av
akustisk design och musik i brottsförebyggande syfte och en utvärdering kopp
lat till ett utvecklingsprojekt kring stödsamtal med föräldrar till ungdomar som
befinner sig i gängbildningar.
Under året återbetalades 750 tkr från sju projekt som tidigare beviljats medel.
Skälet till att vissa medel återbetalas är dels att några projekt inte kunnat ge
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nomföras, dels att några projekt inte använt hela beloppet. Under 2016 återbe
talades sammanlagt 219 tkr från tre projekt och år 2015 återbetalades 67 tkr
från två projekt.
Utöver det traditionella ekonomiska stödet har Brå även fördelat 2 512 tkr i rik
tat ekonomiskt stöd för att stödja angelägna utvecklingsprojekt. Externa aktö
rer kan erhålla medel för att genomföra aktiviteter som Brå bedömer stimulerar
och bidrar till kunskapsutvecklingen inom myndighetens prioriterade fokusom
råden. De områden som Brå har prioriterat under året har varit metodutveck
ling inom polisen, situationell brottsprevention och socialt utsatta områden.
Resterande medel användes av Brå för att stödja utveckling av det brottsföre
byggande arbetet. Cirka 7,5 mnkr användes till personalkostnader och cirka
3,5 mnkr till övriga kostnader samt cirka 7 mnkr till overheadkostnader. I den
kommande årsrapporten för det brottsförebyggande arbetet 2017 ges en mer
utförlig beskrivning av det nationella, regionala och lokala brottsförebyggande
arbetet under året.

Utvecklingslinjer och resultatbedömning
Det nya utvidgade uppdraget till Brå och det nationella brottsförebyggande
programmet har under året resulterat i ett fortsatt intensivt fokus på kunskapsoch utvecklingsstöd till brottsförebyggande aktörer. Stödet i typkommuner och
i socialt utsatta områden realiserades under året och genererar kunskap om hur
aktörer med olika förutsättningar kan bedriva ett kunskapsbaserat arbete och
vilket behov av stöd de kan behöva framgent från olika aktörer, till exempel av
Brå och länsstyrelserna.
Det går att se en ökad efterfrågan på det stöd Brå kan ge och som Brå förmed
lar. Deltagare i utvecklingsprojekt, utbildningen och nätverk efterfrågar fort
satt och fördjupat stöd. Ett annat exempel på att efterfrågan på kunskap är stor
är att antalet besökare på Brås webbsidor för lokalt brottsförebyggande arbete
ökade markant under året. Sidorna Förebygga brott hade omkring 226 000
sidvisningar under 2017, vilket är närmare 90 procent fler än föregående år.
Utvärderingar från de seminarier och konferenser som Brå arrangerade visade
också på positiva resultat. Av de deltagare som besvarade utvärderingen av
konferensen Råd för framtiden tyckte exempelvis 94 procent att innehållet helt
eller delvis bidragit med nya kunskaper som kan komma till användning i den
egna yrkesrollen. Brå har även bjudits in till olika träffar så som konferenser
och seminarier som länsstyrelserna anordnat med lokala aktörer. En uppskatt
ning är att Brå i de sammanhangen mött och informerat cirka 4 500 personer
om Brås arbete, det nationella brottsförebyggande programmet och kunskaps
baserat brottsförebyggande arbete. I det underlag som tagits fram för årsrap
porten framgår också att samtliga nytillträdda samordnare för brottsförebyg
gande arbete på länsstyrelserna vänder sig till Brå i första hand om de behöver
hjälp eller stöd.
Bedömningen är att Brå lyckades med att både ge ett ändamålsenligt och upp
skattat stöd under året, och samtidigt börja sjösätta de nya inslag i verksam
heten som genererats av det nya uppdraget. En utvecklad belysning av vilka
effekter Brås stöd ger och vilka ytterligare behov som finns för att utveckla ett
kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete kommer att redovisas i den årliga
rapporten om brottsförebyggande arbete i slutet av mars 2018.
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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
forsknings- och utvecklingsverksamheten som i verksamheten för utveckling
av brottsförebyggande arbete. Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt
är exempelvis genomgångar av den internationella litteraturen på området. På
så sätt kommer de internationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet
och slutligen för myndighetens målgrupper genom de färdiga produkterna.
Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att myndigheten medverkar
och framträder i ett stort antal internationella sammanhang, som konferenser
och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden, samt tar emot besök från an
dra länder. Detta skedde vid ett flertal tillfällen under 2017.
På statistikområdet medverkar Brå i olika EU-sammanhang, och bidrog under
året med uppgifter till flera statistikinsamlingar inom EU. Dessutom besvarade
Brå ett flertal andra internationella förfrågningar om den svenska kriminal
statistiken. I denna del har Brå ett löpande uppdrag från regeringen att för
Sverige samordna och besvara en årlig och omfattande enkät från FN. Brå
gör också insatser som experter i hatbrottsfrågor i internationella samman
hang, och fungerar som nationell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot
ODIHR.17 Som nämnts tidigare deltog Brå 2017 också med expertis i ett ut
vecklingsprojekt i Albanien, för att bygga upp statistik om brott och rättsvä
sendets verksamhet, samt deltog i arbetet med ett nytt system för klassificering
av brott, International Crime Classification System (ICCS), under ledning av
FN-organet UNODC.18
Brå medverkar i – eller har huvudansvar för – forsknings- och utvecklings
projekt där medel beviljats från EU. Under året arbetade Brå med två sådana
projekt (se även bilaga 3) som berörde
• den organiserade brottslighetens infiltration av näringslivet (MORE)
• modelleringssystem för att förebygga organiserad brottslighet och terrorism
(PROTON).
Medarbetare vid Brå medverkar också som författare i internationella publika
tioner. Ett exempel från 2017 var rapporten Kaerestevold, ett samarbete mellan
de brottsförebyggande råden i Finland, Sverige och Danmark.
En del av Brås forsknings- och statistikrapporter ges i förkortad form ut på
engelska, för att möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte med intressenter i
andra länder. Under året publicerades tio sådana kortversioner på engelska (se
bilaga 2).
För tolfte året i rad arrangerade Brå på regeringens uppdrag den internatio
nella tredagarskonferensen the Stockholm Criminology Symposium, liksom
tillhörande prisceremoni och festmiddag i Stockholms stadshus för the Stock-

17

ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights.

18

UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime.
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Vinnaren av Stockholmspriset i kriminologi, Richard E. Tremblay (längst till vänster) i panelsamtal
med Britt af Klinteberg, Rolf Loeber och Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid den
internationella konferensen the Stockholm Criminology Symposium.

holm Prize in Criminology. Konferensen lockade cirka 500 deltagare. Ungefär
hälften av deltagarna och de flesta av de 187 föredragshållarna kom från an
dra länder än Sverige. Under konferensen genomfördes 54 parallella seminarier
med i flertalet fall tre föreläsningar, och därutöver några plenarföreläsningar,
en paneldiskussion i plenum och en så kallad poster session. Könsfördelningen
bland talarna var relativt jämn, med något fler kvinnor (56 procent). Vid de
allra flesta sessionerna var det både män och kvinnor som talade, och i 40 av
de 56 sessionerna var det en kvinna som var moderator.
Evenemanget är sedan starten en av de största årliga kriminologisammankoms
terna i världen, där de senaste kriminologiska forskningsrönen presenteras och
diskuteras. Vid arrangemanget i Stockholms stadshus belönades den kanaden
siske professorn Richard E. Tremblay för sin forskning om föräldraskap och
barns utveckling i syfte att förebygga våld och annan kriminalitet. Detta äm
nesområde bildade också konferensens huvudtema. Det andra och komplet
terande temat var i likhet med tidigare år samtida kriminologi. Programboken
på engelska användes inte enbart som guide vid konferensen, utan även för att
marknadsföra konferensen internationellt (The Stockholm Criminology Symposium. Program & Abstracts).
Brå ingår i ett delvis EU-finansierat forskningsnätverk om organiserad brottslig
het, tillsammans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Storbritan
nien) och Wetenschappelijk Onderzoek – en Documetatiecentrum (Nederländer
na). Myndigheten ingår också i det internationella forskningsnätverket EUROC,19
som bevakar och utbyter forskningserfarenheter om ekonomisk brottslighet.
Som brukligt är organiserade Brå också den svenska uttagningen till – och
själva medverkan i – den europeiska brottsförebyggande tävlingen European
Crime Prevention Award (ECPA).
19

EUROC: The European Working Group on Organizational Crime.
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Stödverksamhet
För att Brås verksamhet ska fungera är det nödvändigt med effektiva stödfunk
tioner. Dessa är samlade i förvaltningsavdelningen och utgörs av enheterna för
ekonomi och administration, för kommunikation, för it och för personal samt
kansliet för juridiskt stöd. Under året bedrev stödfunktionerna såväl löpande
arbete som utvecklingsverksamhet. Under hösten har stödenheterna även arbe
tat med regeringsuppdraget att förbereda inrättandet vid Brå av ett nationellt
center mot våldsbejakande extremism.

Ekonomi och administration
Enheten för ekonomi och administration ansvarar för myndighetens övergri
pande verksamhet och utveckling inom områdena ekonomi, registratur och
arkiv samt kontorsstöd, lokaler och säkerhet. Enheten har under året bedrivit
ett omfattande arbete med att förbereda inrättandet av centret mot våldsbe
jakande extremism. Vidare har det bedrivits ett utvecklingsarbete med syfte
att förbättra myndighetens prognosverktyg. Avsikten är att få en mer frekvent
återkoppling av myndighetens ekonomi, för att snabbare kunna anpassa verk
samheten till rådande ekonomiska förutsättningar.

Kommunikation
Enheten för kommunikation ansvarar för myndighetens interna och externa
kommunikation. Enheten planerar och genomför kommunikationsinsatser till
sammans med sakenheterna, för att säkerställa att kunskapen når fram och att
det blir dialog med målgrupperna. Särskilt värt att nämna under året är flertalet
webbinsatser, bland annat översynen av navigering och design på såväl bra.
se som criminologysymposium.com. Materialet från brottsrummet.se integre
rades i bra.se, allteftersom brottsrummet.se fasades ut. En viktig intern insats
var även framtagningen av ett nytt adressregistersystem som ska möta den nya
dataskyddsförordningen.

It
En fortsatt stor uppgift för it-enheten var att utveckla Brås it-lösningar i rela
tion till digitaliseringen av rättskedjan, med sikte på anpassningar till succes
siva förändringar, utveckling av ny statistik och en ny statistikplattform. Detta
är nödvändigt både för att säkerställa nuvarande statistikproduktion och för
att ta till vara de nya möjligheter som digitaliseringen stegvis ger. Det löpande
arbetet dominerades av insatser för att upprätthålla produktionen av krimi
nalstatistiken, liksom för att säkerställa myndighetens alla övriga it-behov. Ut
vecklingsarbetet ifråga om det interna teknikstödet fokuserade på it-säkerhet
och förbättrad kapacitet gällande infrastruktur. En del av detta arbete hade
bäring på förberedelserna för att inrätta det nya centret mot våldsbejakande
extremism.
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Personal
Enheten för personal hanterar den löpande verksamheten gällande anställ
ningar och löner, och ansvarar för att utveckla strategier och processer inom
personal och arbetsmiljöområdet. Arbetet med att utveckla Brå som attraktiv
arbetsgivare fortsatte under året, bland annat genom att medarbetare inom
sakverksamheten erbjöds utbildning i projektledning och projektarbete. Un
der året genomfördes också rekryteringssatsningar för forskningsverksamheten
och det nya centret mot våldsbejakande extremism. Antalet anställda ökade
under året med totalt med 27 personer och kommer att öka ytterligare då det
nya centrets medarbetare börjar sina anställningar efter årsskiftet.

Juridiskt stöd
Brå har ett kansli som hanterar löpande juridiska frågor i myndighetens verk
samhet och säkerställer att myndigheten och dess personal agerar enligt gäl
lande lagar och regler. Kansliet hanterar bland annat frågor om utlämning av
handlingar och statistikuppgifter, samordnar myndighetens remissyttranden (se
bilaga 1) och granskar alla rapporter som myndigheten publicerar, samt bistår
vid upphandlingar. Under året har kansliet bland annan genomfört anpass
ningar till dataskyddsförordningen.
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Verksamheten i siffror
Brottsförebyggande rådets kostnader, intäkter och transfereringar för perioden
2015–2017, fördelade på verksamheter. Kostnaderna är uppdelade i personal
kostnader respektive driftskostnader, och intäkterna är uppdelade i externa
medel respektive anslagsmedel.
Tabell 7. Sammanställning av verksamhetens totala kostnader, intäkter och transfereringar
Kostnader (tkr)
Verksamhet

2017

2016

2015

Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Personalkostnader
Driftkostnader

53 210
42 876
10 334

43 737
35 590
8 147

39 944
33 308
6 636

Statistikverksamhet
Personalkostnader
Driftkostnader

74 909
42 345
32 563

61 106
38 830
22 276

62 004
37 136
24 868

Utveckling av brottsförebyggande arbete
Personalkostnader
Driftkostnader

17 956
7 499
10 457

15 005
6 186
8 819

7 587
6 074
1 513

Summa personalkostnader

92 720

80 606

76 518

Summa driftkostnader

53 354

39 243

33 017

146 075

119 849

109 535

Summa totala kostnader

Intäkter (tkr)
Verksamhet

2017

2016

2015

Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Externa medel
Anslagsmedel

53 210
5 975
47 235

43 737
7 153
36 584

39 944
6 146
33 798

Statistikverksamhet
Externa medel
Anslagsmedel

74 909
11 762
63 147

61 106
1 091
60 015

62 004
466
61 538

Utveckling av brottsförebyggande arbete
Externa medel
Anslagsmedel

17 956
17 956

15 005
10
14 995

7 587
181
7 406

Summa intäkter av externa medel

17 737

8 254

6 793

Summa intäkter av anslagsmedel

128 338

111 594

102 742

Summa totala intäkter

146 075

119 849

109 535

Transfereringar (tkr)
Verksamhet

2017

2016

2015

Utveckling av brottsförebyggande arbete

2 952

5 850

2 272

Summa totala transfereringar

2 952

5 850

2 272
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Personal och kompetens
Brås verksamhet är kunskapsintensiv och vi verkar i en miljö som ständigt föränd
ras. För att nå verksamhetsmålen är Brå därför beroende av medarbetarnas kom
petens och förmåga att utvecklas. Ett av våra strategiska mål är att vara en att
raktiv arbetsgivare. Myndigheten arbetar därför kontinuerligt för att skapa goda
förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Attraktiv arbetsgivare
En medarbetarundersökning som genomfördes 2017 visade att 76 procent av
Brås medarbetare är nöjda eller mycket nöjda med sin arbetssituation. Bland
styrkorna kan nämnas att medarbetarna anger att de är motiverade och har
tydliga mål samt rekommenderar Brå som en bra arbetsgivare. Utifrån resulta
tet av medarbetarundersökningen har handlingsplaner tagits fram, bland annat
med syftet att utveckla processer och rutiner.
Arbetet på Brå ska vara präglat av den statliga värdegrunden och Brås vär
deringar. För att öka personalens kapacitet att hantera svåra situationer och
dilemman mot bakgrund av den statliga värdegrunden, behandlades värde
grunden vid årets personaldag, då all personal fick både kunskap om den och
tillfälle att diskutera olika dilemman.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Den strategiska kompetensförsörjningen är av största vikt för verksamheten.
Brå har oftast inga svårigheter att rekrytera nyutbildad personal och personer
med kortare erfarenhet. Däremot har det visat sig svårare att rekrytera perso
nal med mer erfarenhet, särskilt vad gäller it.
I slutet av 2017 genomfördes en större rekryteringsinsats för att rekrytera per
sonal till det nyinrättade centret mot våldsbejakande extremism. Responsen
från sökande var mycket god och vid årsskiftet hade beslut fattats om att an
ställa 10 personer till centret.
Under året har alla medarbetare inom sakverksamheten genomgått en omfat
tande utbildning inom projektledning och projektarbete. Även vissa personer
inom stödverksamheterna deltog.

Jämställdhet och mångfald
Brå är en JiM-myndighet och strävar efter att främja likabehandling och mot
verka diskriminering. Vid varje rekrytering övervägs om det kön som är under
representerat säskilt ska uppmanas att söka, vilket bland annat medfört att
it-enheten nu uppnått en jämn könsfördelning. I samband med rekryteringar
läggs också stor omsorg på att platsannonserna ska vara könsneutralt formule
rade. Utifrån Brås likabehandlingspolicy uttrycker platsannonserna även myn
dighetens vilja och ambition att tillvarata de kvaliteter som etnisk och kulturell
mångfald tillför.
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I december 2017 var 70 procent av de anställda kvinnor och 30 procent män
(se tabell 8). I ledningsgruppen var 43 procent kvinnor och 57 procent män.
Tabell 8. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön, den 31 december 2017, 2016 och 2015.
Antal anställda 2017-12-31
Kvinnor

Summa

%

Kvinnor

Summa

%

Kvinnor

Summa

%

–34 år

31

6

37

25

23

7

30

25

20

8

28

26

35–44 år

37

18

55

38

25

15

40

34

26

13

39

37

45–54 år

26

16

42

29

24

16

40

34

19

12

31

29

Summa

Män

Antal anställda 2015-12-31

Ålder

55– år

Män

Antal anställda 2016-12-31

Män

7

4

11

8

6

2

8

7

6

2

8

8

101

44

145

100

78

40

118

100

71

35

106

100

Hälsa och friskvård
Brå har ett nära samarbete med företagshälsovården, och har under året ge
nomfört en hälsosatsning och erbjudit samtliga medarbetare individuella häl
soprofilbedömningar samt föreläsningar om hälsa, stress och behovet av åter
hämtning. Särskilda insatser riktades till dem som bedömdes vara i riskzonen
för ohälsa. Sedan tidigare erbjuder Brå friskvårdstimme, friskvårdsbidrag för
motionsaktiviteter, samt subventionerad massagebehandling.
Trots dessa insatser ökade sjukfrånvaron 2017 till 5,4 procent. Den höga sjuk
frånvaron beror till stor del på långtidssjukfrånvaro, som i sin tur huvudsak
ligen beror på sjukdomar som inte är arbetsrelaterade. Även stressrelaterade
sjukdomar har dock förekommit varför Brå fortsätter arbetet med att försöka
minska sjukfrånvaron.
Tabell 9. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2013–2017.
2017

2016

2015

2014

2013

Kvinnor

6,9

5,3

4,9

3,0

2,9

Män

2,4

1,5

2,1

2,1

2,2

Totalt

5,4

4,1

4,0

2,7

2,7

Andel anställda under 30 år

2,3

2,0

1,4

1,3

1,8

Andel anställda i åldrarna 30–49 år

5,1

3,7

4,0

2,8

2,7

Andel anställda som är 50 år eller äldre

7,2

6,0

5,7

3,3

3,7

49,8

59,1

52,2

25,0

11,1

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

Årsarbetskrafter och antal anställda
Under 2017 ökade antalet årsarbetskrafter från 101 till 116, en ökning med 15
årsarbetskrafter (se tabell 10). I genomsnitt var antalet anställda 138 personer.
Antalet anställda ökade under året från 118 till 145, vilket är en ökning på 27
personer. Genomsnittsåldern var den 31 december 41 år.
Under året finansierades 10,1 procent av lönekostnaderna med externa medel.
Motsvarande nivåer för 2016 var 4,4 procent, och för 2015 var de 7,0 procent.
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På Brå arbetar omkring 150 personer, med kompetens inom många områden.

Tabell 10. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2013–2017.

Kvinnor
Män
Totalt

2017

2016

2015

2014

2013

75

67

68

63

60

41

34

35

35

31

116

101

103

98

91

Personalrörlighet
Under 2017 hade totalt 28 personer tidsbegränsade anställningar. Det var 21
personer som slutade sin anställning, varav 9 hade tidsbegränsade anställning
ar (se tabell 11). Personalomsättningen bland tillsvidareanställda var 9 procent,
vilket är en (1) procent lägre än 2016.
Tabell 11. Personalrörlighet, åren 2012–2016.
2017

2016

2015

2014

2013

Antal nyanställningar

42

18

28

13

23

Antal avslutade anställningar
– varav tidsbegränsade

21
9

16
6

18
7

12
8

19
12

Antal tidsbegränsade anställda totalt under året

28

20

28

21

25

9

10

10

4

8

Personalomsättning i procent*

* Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar inklusive provanställningar.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr

2017

2016

2015

2014

2013

Låneram Riksgälden
Beviljad
Utnyttjad

5 000
3 588

5 500
3 624

5 500
2 494

5 500
2 767

5 500
793

Kontokredit Riksgälden
Beviljad
Maximalt utnyttjad

6 300
0

6 300
0

6 300
0

6 300
0

6 924
0

0
82

0
84

0
42

52
0

207
0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras

1 575

1 500

1 138

1 165

1 062

Anslagskredit
Anslag 04 01 007
Utnyttjad

3 344
0

2 948
0

2 913
0

2 691
0

2 450
0

Anslag 04 01 015
Utnyttjad

665
0

665
0

215
0

215
0

215
0

648
5 525
398
0

0
5 168
684
0

6
2 904
1
0

0
2 650
0
283

27
2 327
0
0

116
138

101
118

103
107

98
102

91
98

1 245

1 174

1 054

1 137

1 195

0

0

0

0

0

Räntekonto Riksgälden*
Ränteintäkter
Räntekostnader

Anslagssparande
Anslag 01 06 001
Anslag 04 01 007
Anslag 04 01 015
Anslag 13 03 001
Bemyndiganden ej tillämplig
Personal
Antalet årsarbetskrafter
Medelantalet anställda
Driftkostnad per årsarbetskraft
Årets kapitalförändring

* Siffrorna är justerade för åren 2013-2014. År 2015 till år 2017 har räntan varit negativ, därav en kostnad.
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Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa verksamhetens kostnader

Not

2017

2016

1
2
3
4

128 338
1 575
16 140
21
146 075

111 596
1 499
6 740
14
119 849

5

-92 720
-11 692
-39 970
-83
-1 610
-146 075

-80 578
-10 218
-27 765
-86
-1 202
-119 849

0

0

2 952

5 849

-2 952
0

-5 849
0

0

0

6
7

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget
för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag
Summa transfereringar
Årets kapitalförändring

8
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Balansräkning
Belopp i tkr

2017-12-31

2016-12-31

507
507

502
502

1 474
1 925
3 399

1 690
1 572
3 262

43
3 686
51
3 780

80
5 493
1
5 574

4 271
925
50
5 246

2 674
2 569
74
5 317

-5 121

-4 602

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden
Summa kassa och bank

20 397
20 397

16 274
16 274

Summa tillgångar

28 207

26 327

15

1 294
1 294

1 115
1 115

16

3 588
5 099
7 884
1 712
18 282

3 624
4 917
4 242
1 352
14 135

6 270
2 361
8 630

6 637
4 440
11 077

28 207

26 327

Inga

Inga

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra
immateriella anläggningstillgångar
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa materiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Not
9

10
11

12

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa periodavgränsningsposter

13

Avräkning med statsverket

14

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder m.m.
Lån i Riksgälden
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa skulder m.m.
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa periodavgränsningsposter
Summa kapital och skulder
Ansvarsförbindelser

17

18
19

04 01 015 (a)
ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (a)
Anslaget är inte räntebärande

04 01 007 (a)
ap.1 Brottsförebyggande rådet (a)
Anslaget är räntebärande
Brottsförebyggande rådet får disponera 2 949 tkr av
det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av
föregående års tilldelning enligt regleringsbrevet.

Utgiftsområde 04
Rättsväsendet

Finansiella villkor

Summa redovisning mot anslag

04 01 015 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (a)
ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete (a)

04 01 007 Brottsförebyggande rådet (a)
ap.1 Brottsförebyggande rådet (a)

Utgiftsområde 04
Rättsväsendet

01 06 001 Allmänna val och demokrati, (a)
ap.27 Värna demokratin – PTU (a)

Utgiftsområde 01
Rikets styrelse

Anslag

Redovisning mot anslag (belopp i tkr)
a = ramanslag
ap= anslagspost

Anslagsredovisning

665

3 344

Anslagskredit
beviljad enligt
regleringsbrev
(belopp i tkr)

5 852

684

5 168

0

Ingående
överföringsbelopp

134 913

22 157

111 476

1 280

Årets tilldelning
enligt
regleringsbrev

-2 903

-684

-2 219

0

Indragning

137 861

22 157

114 424

1 280

Totalt
disponibelt
belopp

-131 290

-21 759

-108 899

-632

Utgifter

6 571

398

5 525

648

Utgående
överföringsbelopp
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Tilläggsupplysningar
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.
I enlighet med Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 10 § förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring, tillämpar Brå brytdagen den 5 januari.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I de fall fak
tura eller motsvarande inkommer efter fastställd brytdag eller där fordrings- eller skuldbeloppet
ej är känt vid brytdagen, redovisas beloppen som periodiseringsposter.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Periodiseringsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts belopp överstigande 50 tkr.

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

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avseende stadigvarande bruk med en anskaffningskostnad på minst ett halvt pris
basbelopp och en beräknad livslängd på tre år eller längre, bokförs som anläggningstillgångar.
För förbättringsutgifter på annans fastighet har Brå fastställt det väsentliga beloppet till lägst ett
halvt prisbasbelopp när den ekonomiska livslängden uppgår till lägst fem år. Utgifter avseende
utveckling av programvara som är av väsentligt värde för Brås verksamhet under kommande år,
redovisas som immateriell tillgång. Brå aktiverar även standardprogramvaror om den ekonomiska
livslängden är tre år eller mer.
Avskrivningen bokförs linjärt över den ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider til�
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 för någon person.
* Angivna ersättningar till rådsledamöter avser de ersättningar som utbetalats under år 2017 men avser även ersättningar för
möten under år 2016 som blivit utbetalda år 2017.
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Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet
Belopp i tkr

2017

2016

1 150

1 125

5

0

7

2

Arhe Hamednaca
Skattepliktiga ersättningar

2

1

Fredrik Holmberg
Skattepliktiga ersättningar

7

2

2

2

3

0

7

2

3

0

5

2

Erik Wennerström
Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
Skattepliktiga ersättningar
Uppdrag:

Ledamot i Folke Bernadotteakademiens insynsråd
Styrelseledamot i Stiftelsen för the Stockholm Prize in
Criminology
Ledamot i internationella rådet för Evidence Based Poli
cing/Police Executive Programme, Cambridge University
Styrelseledamot i Wennerström & Wennerström AB
– utbildning och juridik
Ledamot i FN-institutet HEUNI:s insynsråd
Styrelseledamot i EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Anti Avsan
Skattepliktiga ersättningar
Uppdrag:
Ledamot i insynsrådet för polisregion Stockholm
Anders Hall
Skattepliktiga ersättningar
Uppdrag:
Ledamot i Tullverkets insynsråd

Anna Pauloff
Skattepliktiga ersättningar
Uppdrag:
Expert i utredningen om vissa processuella frågor på
socialförsäkringsområdet (S 2016:09)
Anna Sjöman
Skattepliktiga ersättningar
Hedvig Trost
Skattepliktiga ersättningar
Uppdrag:
Ledamot i Registerkontrolldelegationen
Elisabet Åbjörnsson Hollmark
Skattepliktiga ersättningar
Annika Öster
Skattepliktiga ersättningar
Uppdrag:
Biträda Justitiedepartementet med att utreda genomföran
det av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser
(Ju 2017:M)
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Noter
Resultaträkning
Belopp i tkr
Not 1

Not 2

Not 3

Not 4

Anslag
Intäkter av anslag
Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Skillnad mellan intäkter av anslag och anslagsredovisningen p.g.a. uttag av 2008 års semesterdagar
Summa enligt anslagsredovisningen

2017

2016

128 338
2 952

111 596
5 849

0

145

131 290

117 590

1 462
113
1 575

1 500
0
1 500

14 063
3
2 074
16 140

6 445
2 121
-1 826
6 740

21
0
21

14
0
14

60 168

52 552

224
28 776
3 776
92 720

264
24 740
3 286
80 578

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Bidrag från EU
Övriga bidrag
Summa intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Ränteintäkt på lån i Riksgälden
Ränteintäkt på räntekonto i Riksgälden
Summa finansiella intäkter
Negativt ränteläge har gett ränteintäkter på lån hos Riksgälden
och räntekostnader för medel på räntekonto, se även not 7 nedan.

Not 5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag och avtal)
varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa kostnader för personal

Ökningen av personalkostnaderna beror främst på nya tjänster som skapats
avseende utredare på forskningsenheterna och kommunikatörer.
För att minska posten Övriga kostnader för personal redovisas sociala avgifter
på en egen rad. Jämförelsetalen har justerats i enlighet med detta.
Not 6

Övriga driftkostnader
Köp av tjänster
Köp av varor
Resor, representation och information
Reparationer och underhåll
Offentligrättsliga avgifter m.m.
Summa övriga driftskostnader

34 880
2 218
2 611
203
58
39 970

23 976
2 165
1 347
239
38
27 765

Övriga driftskostnader har ökat 2017 jämfört med 2016. Orsakerna är framförallt
kostnader för köpta tjänster för Nationella trygghetsundersökningen (NTU), för
System- och produktutveckling inom rättsstatistiken (Spurt).
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Belopp i tkr
Not 7

Finansiella kostnader
Räntekostnad avseende räntekonto
Räntekostnader avseende lån i Riksgälden
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader

2017

2016

82
0
1
83

84
0
2
86

Negativt ränteläge har gett ränteintäkter på lån hos Riksgälden
och räntekostnader för medel på räntekonto i Riksgälden, se även not 4 ovan.
Not 8

Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter
Lämnade bidrag till kommuner
Lämnade bidrag till övriga mottagare, m.m.
Lämnade bidrag till privata företag och
privatägda ekonomiska föreningar
Summa lämnade bidrag

1 940
362
650
0

1 300
994
2 845
710

2 952

5 849

2017-12-31

2016-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår årets utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår årets utrangeringar, avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde (redovisat värde)

6 739
386
-1867
5 258
-6 237
-381
1867
-4 751
507

6 355
384
0
6 739
-5 898
-339
0
-6 237
502

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår årets utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår årets utrangeringar, avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde (redovisat värde)

3 912
264
-1 396
2 780
-2 223
-479
1396
-1 306
1 474

2 783
1 129
0
3 912
-1 839
-384
0
-2 223
1 690

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Avgår årets utrangeringar, anskaffningsvärde
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avgår årets utrangeringar, avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde (redovisat värde)

5 908
1102
-1539
5 471
-4 336
-749
1539
-3 546
1 925

4 960
960
-12
5 908
-3 868
-480
12
-4 336
1 572

Balansräkning
Belopp i tkr
Not 9

Not 10

Not 11
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Not 12

Övriga kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa förutbetalda kostnader

51
51

1
1

Fordran avser betalning för en mailbackup som leveras i januari 2018
Not 13

Not 14

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga
Summa förutbetalda kostnader

2 504
1 767
746
179
50
5 246

2 438
236
2 424
145
74
5 317

277
22 391
-22 553

261
21 572
-21 556

115

277

-5 167
108 899
-111 476
2 219
-5 525

-2 904
96 018
-98 281
0
-5 167

289
0
289

434
-145
289

-5 121

-4 602

1 115
179
0
1 294

961
154
0
1 115

3 624
1 687
-1 723
3 588

2 494
2 209
-1 079
3 624

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

5 000

5 500

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Summa upplupna kostnader

1 712
1 712

1 352
1 352

Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats
till icke räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året
Fordran avseende semesterlöneskuld
som inte har redovisats mot anslag
Summa avräkning med statsverket

Not 15

Övriga avsättningar
Ingående balans
Årets avsättning
Årets använda medel
Summa övriga avsättningar
Avser avsättningar för lokalt omställningsarbete

Not 16

Not 17

Lån i Riksgälden
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Summa lån i Riksgälden
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Not 18

Not 19

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag som erhållits från andra myndigheter
Oförbrukade bidrag som erhållits från EU:s institutioner
Oförbrukade bidrag som erhållits från icke statliga
organisationer
Summa oförbrukade bidrag

5 943
327
6 270

5 661
976
6 637

1 488
529
344

1 817
1 429
1 194

2 361

4 440

718
0
718

484
54
538

17
3
13
17
50

0
0
0
0
0

18
0
0
702
0
0
0
0
0
0
720

18
17
17
179
4
17
83
157
17
170
679

0
0

600
600

1 488

1 817

Tilläggsinformation not 19:
Specifikation av oförbrukade bidrag som
erhållits från andra myndigheter
Oförbrukade bidrag som beräknas
återbetalas inom 3 månader
Kammarkollegiet
Riksantikvarieämbetet
Summa oförbrukade bidrag som beräknas
återbetalas inom 3 månader
Oförbrukade bidrag som beräknas
användas inom 3 månader
Tullverket
Polismyndigheten
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Summa oförbrukade bidrag som beräknas
användas inom 3 månader
Oförbrukade bidrag som beräknas användas
under 3–12 månader
Folke Bernadotteakademin
Kronofogdemyndigheten
Tullverket
Polismyndigheten
Kriminalvården
Kustbevakningen
Migrationsverket
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Summa oförbrukade bidrag som beräknas
användas under 3–12 månader
Oförbrukade bidrag som beräknas användas under 1–3 år
Polismyndigheten
Summa oförbrukade bidrag som beräknas
användas under 1–3 år
Summa oförbrukade bidrag som erhållits från
andra myndigheter
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Underskrift
Brottsförebyggande rådet har den 22 februari 2018 fattat beslut om årsredo
visning avseende 2017.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resul
tat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Stockholm den 22 februari 2018

Erik Wennerström
Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET ÅRSREDOVISNING 2017 • 63

Bilaga 1

Besvarade remisser
Statliga utredningar
Justitiedepartementet
Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)
En översyn av lagstiftningen om företagsbot (SOU 2016:82)
Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål – en bättre
hantering av stora mål (SOU 2017:7)
Brottsdatalag (SOU 2017:29)
Kvalificerad välfärdsbrottslighet – förebygga, förhindra, upptäcka och beivra
(SOU 2017:37)
Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)
Stärkt ordning och säkerhet i domstol (SOU 2017:46)
Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)
En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen (SOU 2017:57)
Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige – så kan avtalen
genomföras (SOU 2017:58)
Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)
Barnets rättigheter i ett straffrättsligt förfarande m.m. (SOU 2017:68)
Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning (SOU 2017:74)
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och
bekämpa terrorism (SOU 2017:72)
Elektronisk övervakning av kontaktförbud (Ds 2017:1)
Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten
(Ds 2017:24)
Remiss av promemorian Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)
En snabbare lagföring – Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål
(Ds 2017:36)
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
(Ds 2017:37)
Livstidsstraff för mord (Ds 2017:38)
En omarbetad kriminalvårdsdatalag – Anpassning till EU:s dataskydds
förordning (Ds 2017:46)
Utkast till lagrådsremiss – En utvidgning av kapningsbrottet
(Ju2016/04600/L5)
Promemorian Elektroniska underskrifter av domstolsavgöranden och vissa
andra handlingar (Ju2017/05823/KRIM)
Promemorian Kriminalvårdssekretess (Ju2016/091/L5)
En amnesti för explosiva varor (promemoria)
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Socialdepartementet
För en god och jämlik hälsa – en utveckling av det folkhälsopolitiska
ramverket (SOU 2017:4)
Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47)
Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SOU 2017:59)
Utredningar avseende vissa skador och dödsfall (Ds 2017:47).

Kulturdepartementet
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – nationell samordning
och kommunernas ansvar (SOU 2016:92).
Näringsdepartementet
Taxi och samåkning i dag, i morgon och i övermorgon (SOU 2016:86)
Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (Ds 2017:5).

Finansdepartementet
En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)
Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde
med anledning av EU:s dataskyddsreform (Ds 2014:40).

Utbildningsdepartementet
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
(SOU 2017:10)
Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)
Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling
för forskningsändamål (U2017/04494/F )
Promemorian Vissa skollagsfrågor – del 4 (U2016/05181/GV).
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Bilaga 2
Publicerat av Brå 2017
Rapporter och rapportliknande publikationer
Nationella trygghetsundersökningen 2016. Rapport 2017:1

10 januari

Nationella trygghetsundersökningen 2006–2016.
Regionala resultat. Rapport 2017:2

19 januari

Att minska isolering i häkte. Rapport 2017:6

25 januari

Nationella trygghetsundersökningen. Teknisk rapport.
Rapport 2017:3

15 februari

Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015.
Rapport 2017:5

28 februari

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan.
(2017– 2020)

28 februari

Stora förundersökningar och brottmål. Rapport 2017:4

1 mars

Att förebygga och hantera påverkansförsök. En handbok

29 mars

Konstaterade fall av dödligt våld 2016

30 mars

Misstänkta personer 2016

30 mars

Handlagda brott 2016

30 mars

Anmälda brott 2016

30 mars

Handlagda brottsmisstankar

30 mars

Årsrapport för det brottsförebyggande arbetet 2016

3 april

Fångpopulationens utveckling i Sverige och Norden.
Kortanalys 1/2017

5 april

Personer lagförda för brott 2016

31 maj

Återfall i brott 2010

31 maj

Återfall i brott 2014

31 maj

Kriminalvård 2016

31 maj

Kærestevold...

31 maj

Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö.
Rapport 2017:7

1 juni

Anmälda brott första halvåret 2017

6 juli

Upprepad utsatthet för hot- och våldsbrott i befolkningen
2005–2015. Kortanalys 2/2017

30 augusti

Klassificering av brott. Version 5.1

31 augusti

Enhetligt dömande i tingsrätter. Kortanalys 3/2017

1 september

Handlagda brott första halvåret 2017

21 september

Utveckligen av återfall efter fängelse. Kortanalys 4/2017

26 september

Kostnader för brott. Rapport 2017:8

1 november

Politikernas trygghetsundersökning. Rapport 2017:9

9 november

Politikernas trygghetsundersökning. Teknisk rapport.
Rapport 2017:10

9 november
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Utsatthet för brott 2016. Resultat från Nationella
trygghetsundersökningen (NTU) 2017

15 november

Nationellt och lokalt brottsförebyggande arbete

27 november

Polisiära arbetssätt för att förebygga upprepat partnervåld
– med fokus på våldsutövare. Rapport 2017:13

30 november

Intagnas brott under påföljden. Kortanalys 5/2017

13 december

Hatbrott 2016. Rapport 2017:11

14 december

Föräldrars skadeståndsansvar för barnens brott.
Rapport 2017:14

15 december

Utslussning från anstalt. Rapport. 2017:15

15 december

Klassificering av brott. Version 6.0

29 december

Övriga publikationer
Årsredovisningen 2016

22 februari

Budgetunderlag 2018–2020

1 mars

The Stockholm Criminology Symposium.
Program & Abstracts.

13 april

Korta fakta om brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015 20 mars
Information om brottsförebyggande arbete på olika språk

2 juni

Faktablad: Arbeta förebyggande mot bostadsinbrott

2 juni

Faktablad: Arbeta förebyggande mot klotter

2 juni

Faktablad: Arbeta förebyggande mot människohandel

2 juni

Faktablad: Arbeta förebyggande mot personrån

2 juni

Verksamhetsplan 2017

15 juni

It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att
hantera dem (kortversion)

3 juli

Metodstöd för NTU Lokal

15 november

Engelska publikationer
Criminal networks and groups

23 januari

School Survey on Crime 2015

24 januari

Reducing isolation in detention

8 februari

Swedish Crime Survey 2016

15 februari

Crime trends in Sweden until 2015 – In brief

3 maj

Unlawful influence on public agency personnel

3 juli

Unlawful influence on Swedish Migration
Authority personnel

3 juli

Costs of Crime

8 november

The Politician’s Safety Survey 2017

9 november

Follow the money

10 oktober
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Nyhetsbrev från Brå
På gång på Brå		

31 januari

På gång på Brå

31 mars

På gång på Brå

2 juni

På gång på Brå

30 juni

På gång på Brå

1 september

På gång på Brå

9 oktober

På gång på Brå

1 november

På gång på Brå

12 december

På gång på Brå

20 december

Snacka om Brott – Brås poddsändningar
Otillåten påverkan mot myndigheter och organisationer

24 april
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Bilaga 3
Samtliga projekt och verksamheter under 2017
i statistikverksamheten respektive forskningsoch utvecklingsverksamheten20
Statistikverksamheten
Regeringsuppdrag eller motsvarande21
• Löpande produktion och förvaltning av den officiella kriminalstatistiken22
• Statistik över anmälda brott, utsatthet för brott och trygghet på
delområdesnivå
• RIF etapp 2
• RÄLS – Rättsväsendets leveranser till systemet för den officiella
rättsstatistiken
• SPURT – System och produktutveckling inom den officiella statistiken
• Kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken
• Utveckling av rättsstatistik
• Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
• Nationella trygghetsundersökningen lokal
• Utveckling av Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
• Socialt utsatta områden i urban miljö
• Utveckling av surveystatistiksystem
• Prognoser över verksamhetsvolymerna i rättsväsendet
• Hatbrottsstatistiken
• Politikernas trygghetsundersökning (PTU)
• Skolundersökningen om brott (SUB)
• Analys av brottsutvecklingen
• Analys av rättsväsendets verksamhetsresultat
• Statistikservice, kriminalstatistik och surveystatistik
• Internationellt samarbete, kriminalstatistik och surveystatistik

20

Beteckningarna på projekten och verksamheterna följer där det är tillämpligt Brås verksamhetsplan
för 2017. 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.

21

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.

22

Detta är en övergripande kategori som i sin tur innehåller produktion av statistik på sex övergripande
statistikområden.
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Forsknings- och utvecklingsverksamheten23
Regeringsuppdrag eller motsvarande
• Stora brottmål
• Kartläggning av polisiära metoder mot upprepat våld i nära relationer
• Förundersökningsbegränsningar
• Relationen till rättsväsendet i socialt utsatta områden
• Kartläggning av situationen i häkte
• Utslussning inom Kriminalvården
• Skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare
• Utvecklade resultatmått och uppföljning
• Grov kvinnofridskränkning
• Kunskapsöversikt om kostnader för brott och vinster med
brottsförebyggande åtgärder
• Indikatorer över organiserad brottslighet

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer
• Motverka otillåten påverkan inom idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet)
• Trygg i Angered (Polismyndigheten, region Väst)
• Södertäljesatsningen (Polismyndigheten, region Stockholm)
• Utvärdering av polisens medborgarlöften (Polismyndigheten)
• Unga i häkte (Kriminalvården)
• Kroppsburna kameror (Polismyndigheten)

Egeninitierat – i nära samverkan med andra myndigheter
• Otillåten påverkan mot myndighetspersoner – handboken (rättsväsendets
myndigheter)
Egeninitierat – i huvudsak på egen hand
• Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
• Brott mot äldre
• Skjutningar mellan kriminella
• MORE, EU-projekt om den organiserade brottslighetens infiltration
av näringslivet (EU-finansierat)
• PROTON, EU-projekt om it-system för att förebygga organiserad
brottslighet och terrorism (EU-finansier

23

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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