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Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten 
minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom  
att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brotts
förebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Vid citat eller användande av tabeller, figurer och diagram  
ska källan Brå anges.

Publikationen finns som pdf på www.bra.se 

Brottsförebyggande rådet, Box 1386, 111 93 Stockholm. 
Telefon 08-527 58 400, e-post info@bra.se, www.bra.se 
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Generaldirektörens förord
Kriminalpolitikens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka 
människors trygghet. En förutsättning för detta är att det finns tillgång till 
gedigen och relevant statistik och kunskap. Brottsförebyggande rådet (Brå) är en 
kunskapsmyndighet som ska bidra till utvecklingen inom rättsväsendet och det 
kriminalpolitiska området samt främja brottsförebyggande arbete och förebygg
ande arbete mot våldsbejakande extremism. Det gör vi genom verksamhets
områdena statistik, forskning och kunskapsstöd. Vid myndigheten finns också 
en förvaltningsverksamhet som löpande förvaltar och utvecklar verksamheten 
gällande exempelvis arbetsmiljö, kommunikation, finansiell styrning, informa
tionssäkerhet och it. Arbetet som bedrivs vid Brå ska bidra till att uppfylla 
regeringens mål, återrapporteringskrav och uppdrag. På Brås webbplats  
(www.bra.se) går det att läsa mer om Brås uppdrag och organisation. I denna 
verksamhetsplan beskrivs vilka projekt och aktiviteter som utgör Brås arbete 
under 2023. Tillkommande uppdrag och projekt under året uppdateras på vår 
webbplats.

Placerat på Brå finns även Kansliet för Rättsväsendets digitalisering, vars uppgift 
är att stödja Rådet för Rättsväsendets digitalisering (SFS 2019:1283). Rådet 
fastställer kansliets verksamhetsplan.

Brå har en viktig roll för att säkerställa att kriminalpolitiken, rättsväsendets 
insatser och kommunernas brottsförebyggande verksamhet bygger på kunskap. 
Därför gläder det mig att regeringen har tillfört medel till Brå för att vi ska 
stärka och utveckla vår förmåga att bidra med kunskapsunderlag, utvärderingar, 
statistik och stöd för en mer kunskapsbaserad och effektiv kriminalpolitik. 
Under året kommer vi börja arbetet med se hur verksamheten ska dimensioneras 
för att regeringens satsning ska ge effekt. 

Som ny generaldirektör för Brå ser jag fram emot ett verksamhetsår där  
vi fortsätter att stärka och utveckla det kunskapsbaserade arbetet hos våra 
målgrupper.

Mattias Larsson

Generaldirektör
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1. Brås statistikverksamhet
Statistikverksamheten vid Brå producerar, publicerar och utvecklar årligen 
återkommande statistik, såväl register som surveybaserad. Relevant statistik  
av god kvalitet är en förutsättning för att brottsligheten och rättsväsendets 
verksamheter ska kunna följas upp och bedömas. Statistik är det mest resurs
krävande verksamhetsområdet för Brå, vilket hänger samman med att vi har, 
och arbetar med, många statistikprodukter. Vid sidan av det arbete som bedrivs 
på myndighetens två statistikenheter behövs det också andra typer av resurs
krävande insatser. Det handlar dels om omfattande itinsatser vid Brå, dels om 
omfattande datainsamling som utförs av Statistiska centralbyrån (SCB), mot 
ersättning av Brå.      

Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet 
och producerar därmed årligen ett flertal statistikprodukter. I den officiella 
statistiken ingår både registerbaserad statistik och surveybaserad statistik. Den 
förstnämnda, som benämns kriminalstatistik, baseras i huvudsak på register
uppgifter från rättsväsendets myndigheter. Den surveybaserade statistiken avser 
stora brottsoffers och självdeklarationsstudier, såsom Nationella trygghets
undersökningen (NTU) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU). 

Utmärkande för officiell statistik från en statistikansvarig myndighet är att den 
tas fram löpande, enligt fastlagda kriterier och processer som säkerställer hög 
kvalitet och jämförbarhet över tid. Relevant statistik av god kvalitet är en 
förutsättning för att brottsligheten och rättsväsendets verksamheter ska kunna 
följas upp och bedömas. I ansvaret för den officiella statistiken ingår att utveckla 
statistikens innehåll och kvalitet samt göra anpassningar till rättsväsendets och 
samhällets informationsbehov. Statistikverksamheten fokuserar även på att 
utveckla ny statistik, vilket för kriminalstatistiken i huvudsak görs möjligt 
genom det myndighetsgemensamma arbetet med att digitalisera rättskedjan.     

Brå tar också fram andra statistikslag och produkter som bygger på analys av 
särskilt insamlade data, men som inte ingår i den officiella statistiken, exempel
vis för regeringsuppdraget att årligen ta fram kunskap om hatbrott. Inom ramen 
för statistikverksamheten tar vi även fram kortanalyser om brottsutvecklingen 
och utvecklingen av rättsväsendets verksamhetsresultat. Dessa analyser grundar 
sig på och utgår från befintliga datakällor, såväl register som surveybaserade.

En central del i Brås kvalitetssäkringssystem är den vetenskapliga granskningen, 
som tagits fram för att säkerställa att verksamheten bedrivs med vetenskapliga 
metoder och håller hög vetenskaplig kvalitet. Ledamöterna i Brås vetenskapliga 
råd genomför vetenskapliga granskningar av statistiska publikationer, och 
ytterligare experter inom relevanta forskningsfält engageras som vetenskapliga 
granskare. 

Brås statistikverksamhet bedriver också ett viktigt samarbete med andra myn
digheter, bland annat inom systemet för officiell statistik och inom samordning
en av rättsväsendets arbete med digitalisering och informationsförsörjning. Inom 
ramen för systemet för officiell statistik samverkar vi med övriga statistikansvariga 
myndigheter, bland annat för att realisera den målbild för den officiella statistiken 
som antogs av Rådet för den officiella statistiken i oktober 2019. Arbetet med 
målbilden, som samordnas av SCB, planeras pågå fram till 2025. 
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Regeringens instruktion och regleringsbrev för Brå definierar stora delar av  
den omfattande statistiska verksamhet som genomförs på myndigheten. I detta 
kapitel redogör vi för Brås statistikverksamhet för 2023 under rubrikerna  
1.1. Registerbaserad kriminalstatistik om brott och rättsväsendets hantering  
av brott, 1.2. Surveybaserad statistik om brott och utsatthet för brott och  
1.3. Annan statistikverksamhet.

1.1 Registerbaserad kriminalstatistik om brott  
och rättsväsendets hantering av brott

Officiell statistik
Löpande produktion och förvaltning  
av den registerbaserade officiella kriminalstatistiken
Brå ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges officiella register
baserade kriminalstatistik och det tillhörande systemet för officiell rättsstatistik 
(SOR). Den registerbaserade officiella kriminalstatistiken består 2023 av nio 
slutliga statistikprodukter som årligen publiceras på myndighetens webbplats  
i form av tabeller och sammanfattande rapporter. På webbplatsen publicerar Brå 
även preliminära uppgifter om anmälda och handlagda brott för innevarande år, 
liksom preliminära uppgifter om återfall i brott med kortare periodisering. 
I arbetet med kriminalstatistiken ingår även löpande förvaltning av statistik
produkterna och statistiksystemet.  

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: Löpande.

Redovisning: Löpande.

Prioriterat kvalitetsarbete inom den registerbaserade  
officiella kriminalstatistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå för att kontinuerligt utveckla 
kvaliteten i den officiella registerbaserade kriminalstatistiken och det underlig
gande produktionssystemet. Brå bedriver ett långsiktigt arbete med att kvalitets
säkra och målgruppsanpassa statistiken, i syfte att öka användbarheten. Arbetet 
tar sin utgångspunkt i de lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar produk
tionen av officiell statistik och de förbättringsområden som identifierats för 
kriminalstatistiken. Inom ramen för det prioriterade kvalitetsarbetet kommer 
Brå under året fortsätta med att förbättra statistikens tillgänglighet, bland annat 
genom att se över och tillgänglighetsanpassa presentationen av statistiken på 
myndighetens webbplats. Även flera förstudier planeras i syfte att öka statistikens 
kvalitet utifrån olika aspekter såsom relevans och tillförlitlighet.

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: Löpande.

Redovisning: Löpande.
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Kvalitetssäkring av anmälda misshandelsbrott
Brå har i uppdrag av regeringen att genomföra en fördjupad kvalitetsgranskning 
av statistiken över anmälda misshandelsbrott, där brister i registreringen har 
kunnat konstaterats i insamlade grunddata. Syftet med studien är att kunna 
publicera tillförlitliga skattningar av nivån och utvecklingen för de anmälda 
misshandelsbrotten 2019–2021 i den sammanställning som görs i samband med 
publiceringen av årlig statistik. 

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: 2021.

Redovisningsår: Senast den 31 mars 2023.

Utveckling av rättsväsendeinriktad statistik
Rättsväsendets digitalisering
Brå samverkar sedan flera år med övriga myndigheter inom rättsväsendet för  
att digitalisera och utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rätts
kedjan. Sedan 2019 leds och samordnas arbetet av Rådet för rättsväsendets 
digitalisering, där verkscheferna för elva myndigheter inom rättsväsendet ingår.1

Inom samverkan ska Brå som statistikansvarig myndighet se till att samarbetet 
ger möjlighet till fortsatt utveckling av kriminalstatistiken och annan statistik, 
 i den riktning som förväntas av regeringen och andra centrala målgrupper. 
Under 2023 fortsätter Brå arbetet enligt den gemensamma plan för gemensam
ma utvecklingsinsatser för året som myndigheterna redovisade till regeringen 
den 1 oktober 2022 (0317/22). I enlighet med planen kommer vi bland annat  
att fortsätta arbetet med att utveckla de datautbyten som försörjer den officiella 
kriminalstatistiken och annan statistik med grunduppgifter. Brå är även sam
manhållande myndighet för arbetet med att realisera de indikatorer som vi 
föreslagit i rapporten En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter 
(2022:11). Under året ska en förstudie genomföras tillsammans med berörda 
myndigheter, som bland annat omfattar konkretisering av de behov som fram
ställts samt prioritering och planering av nödvändiga utvecklingsinsatser.

Initiativ: Regeringen.       

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.

Startår: 2023.

Redovisning: 2023.   

1 Förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering.
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Rättsväsendets leveranser till SOR (Räls), etapp 15
Räls är Brås införandeprojekt med syftet att genomföra de interna system
ändringar som följer av digitaliseringen av rättsväsendets informationsförsörj
ning. Projektets primära mål är att säkerställa att Brå kan fortsätta att publicera 
den officiella registerbaserade kriminalstatistiken utan hinder och med bibehållen 
kvalitet. Projektet har även som målsättning att skapa förutsättningar för en 
kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad produktionsprocess samt stödja utveck
lingen av ny eller befintlig statistik. Arbetets innehåll och inriktning bestäms 
utifrån de årliga planer för gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna 
inom rättsväsendet tar fram. 

Projektet är flerårigt och kommer fram till 2023 att fokusera på nödvändig 
utveckling av det interna statistiksystemet SOR för att kunna ta emot och 
hantera uppgifter från de nya system som har driftsatts, eller under året kommer 
att driftsättas, hos flera av de myndigheter som levererar grunduppgifter till den 
officiella statistiken. Det gäller bland annat Tullverkets utredningsstöd Bus och 
Domstolsverkets system för rapportering av brottmålsavgörande. Utvecklings
arbetet omfattar också integration mot Polisens system Durtvå i syfte att fortsatt 
kunna ta emot och hantera uppgifter om anmälda brott, brottsmisstankar och 
beslut med mera som i dag levereras via systemet Rar.

Därutöver omfattar projektet annan systemanpassning som följer av utveck
lingen av rättsväsendets informationsförsörjning, exempelvis gentemot Åklagar
myndigheten. 

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Samarbetspartners: Rättsväsendets myndigheter.

Startår: 2021.

Redovisning: 2023.

Publicering och vidareutveckling av ny statistik  
över brott och brottsmisstankar i brottmålsprocessen
För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär för 
registerbaserad statistiks utformning och innehåll, bedriver Brå ett långsiktigt 
arbete med att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna användas 
för uppföljning av rättsväsendets verksamheter. Arbetet bedrivs vid funktionen 
för utveckling av rättsstatistik (Fur) som under året kommer att publicera årliga 
resultat för tre nyutvecklade statistikprodukter: Handläggningsresultat i brott
målsprocessen 2022, Genomströmningstider i brottmålsprocessen 2021 och 
Målsägare vid brottsanmälan för vissa brott riktade mot person 2022. Samtliga 
produkter planeras att vidareutvecklas i takt med utvecklingen inom rättsväsen
dets digitalisering och utgör av den anledningen ännu inte officiell statistik.  
I oktober 2022 införde Domstolsverket ett nytt verksamhetsstöd för digital 
rapportering av domstolsavgöranden (DiBa). Systemet levererar så kallade 
RIFanpassade data direkt till Brå, vilket skapar förutsättningar för att utöka 
statistikprodukterna som rör brottmålsprocessen till att omfatta den dömande 
delen av rättskedjan. Mot den bakgrunden har Brå initierat en förstudie med 
syftet att analysera och testa sådan vidareutveckling av produkterna som rör 
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brottmålsprocessen. Förstudien kommer att pågå hela året och ska resultera i ett 
underlag för beslut om genomförande i den löpande produktionen. Även andra 
förstudier och analyser planeras inom funktionen.

Initiativ: Regeringen, rättsväsendets myndigheter.

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: 2023.

Redovisning: 2023.

1.2. Surveybaserad statistik om brott och utsatthet för brott 

Officiell statistik Nationella trygghetsundersökningen (NTU)
NTU mäter, genom en omfattande enkätundersökning, människors utsatthet för 
olika typer av brott samt trygghet, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter 
av mötet med rättsväsendet. Mätningarna har genomförts sedan 2005. Brå 
redovisar de centrala resultaten på nationell och regional nivå i publikationen, 
och på webbplatsen (www.bra.se) redovisas de även för lokal nivå.

Under hösten 2023 ska Brå publicera resultaten från vårens datainsamling och 
förbereda nästföljande års datainsamling. Vi kommer även att se över formerna 
för publicering för att bättre möta användarnas behov. Under 2023 kommer vi 
även att publicera särskilda kortanalyser utifrån NTUmaterialet, både resultat
redovisningar och metodstudier. 

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: 2022.

Redovisning: 2023.

Politikernas trygghetsundersökning (PTU)
På uppdrag av regeringen ska Brå kartlägga omfattningen av hot, våld och 
trakasserier som politiskt förtroendevalda utsattes för under mellanvalsåret 
2020. Förutom utsatthet ska vi även mäta oro och konsekvenser av utsatthet.  
Vi har tidigare genomfört fyra sådana kartläggningar, och resultaten av denna 
kartläggning ska så långt som möjligt jämföras med de tidigare. Insamlingen 
kommer att genomföras under våren 2023, då cirka 14 000 ledamöter i riksdag, 
kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och regionfullmäktige ska tillfrågas 
om utsattheten under mellanvalsåret 2020. Resultatet av denna insamling ska 
redovisas i november 2023.

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagar
myndigheten, Domstolsverket och politiskt förtroendevalda.

Startår: 2022.

Redovisning: 2023.



12

Skolundersökningen om brott (SUB)
Brå genomför regelbundet en nationell skolundersökning om brott. Undersök
ningen utgör ett viktigt kunskapsunderlag om brottslighet bland ungdomar i 
årskurs 9 i Sverige, och omfattar både deras egen brottsutövning och deras 
utsatthet för brott. Under 2023 kommer vi att förbereda arbetet och påbörja 
datainsamlingen, som beräknas vara klar i början av 2024. Resultaten ska 
bearbetas och publiceras under 2024.

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

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

Startår: 2023.

Slutår: 2024.

Socialt utsatta områden, med utgångspunkt i NTU
Brå ska producera statistik över utsatthet för brott, trygghet och förtroende för 
rättsväsendet i utsatta områden. Brå ska utveckla redovisningen av statistiken 
och statistikens användbarhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
(Justitiedepartementet) senast den 31 oktober 2023. 

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen.

Startår: 2022.

Redovisning: Senast 31 oktober 2023.

Prioriterat kvalitetsarbete inom den surveybaserade statistiken  
om brott och utsatthet för brott
Brå arbetar ständigt med både förvaltning och kvalitetssäkring av den survey
baserade statistiken. Det handlar bland annat om kvalitetssäkringsrutiner, 
presentationsverktyg för statistiken, publicerings och kommunikationsprocesser, 
itstöd och särskilda regeringsuppdrag om att utveckla vissa statistikprodukter. 
Under 2023 kommer vårt fokus bland annat att vara fortsatt översyn av hur den 
enhetliga rapportmallen för surveystatistikrapporter ska formges, fortsatt arbete 
med att anpassa externa tjänster i enlighet med tillgänglighetsdirektivet och 
arbete med att ta fram metodstöd för tolkning och förståelse av surveystatistik.   

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: Löpande.

Redovisning: Löpande. 
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Utveckling av surveybaserade statistikprodukter

Brott i nära relationer
Brå publicerade 2014 en nationell kartläggning av brott i nära relationer, det vill 
säga brott som begås av en partner eller före detta partner. Kartläggningen 
gjordes inom ramen för NTU och utformades så att den skulle kunna upprepas. 
Under 2017 reviderades metoden för NTU, vilket innebär att det krävs ett visst 
utvecklingsarbete för att kartläggningen av brott i nära relationer ska kunna 
upprepas. Mot bakgrund av det fick Brå inför 2020 i uppdrag att förbereda för 
att en nationell kartläggning av brott i nära relationer skulle kunna genomföras  
i samband med datainsamlingen till NTU 2021. På grund av pandemin ansågs 
det dock vara olämpligt ur metodologisk synpunkt att genomföra datainsam
lingen 2021 eller 2022, varför Brå fått i uppdrag att genomföra den i samband 
med NTU 2023 och publicera den 2024.

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter  
och statistikens övriga användare.

Startår: 2022.

Redovisning: Senast den 15 maj 2024. 

1.3. Andra statistiska produkter och verksamheter

Analys av statistik om brottsutvecklingen och rättsväsendets  
verksamhetsresultat
Vid Brås statistikverksamhet finns funktionen för analys av statistik (Fas). 
Funktionens uppgift är att genomföra kortanalyser som uppfyller Brås uppdrag 
att bidra till kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska 
området samt att främja brottsförebyggande arbete genom att bland annat 
sammanställa kortanalyser om brottsutveckling och rättsväsendets verksamhets
resultat.

Kortanalyserna ska till skillnad från den löpande statistikproduktionen kunna 
besvara specifika och ibland komplexa frågeställningar, men ska inte vara lika 
djuplodande och resurskrävande som forskningsprojekten. De ska baseras på 
befintliga data som kan komma från myndighetens egen statistikverksamhet, 
från andra delar av myndigheten eller från externa myndigheter eller aktörer. 

Initiativ: Regeringsuppdrag

Målgrupp: Regeringen, rättsväsendets myndigheter och allmänheten.

Startår: Löpande.

Redovisningsår: Löpande.

Statistikservice
En av de löpande huvuduppgifterna för Brås statistikverksamhet är att ta fram 
specialanpassad statistik och lämna ut mikrodata från de register som ligger till 
grund för statistiken, på begäran av forskare och andra användare. I arbetet 
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med statistikservice ingår även att besvara telefon och epostförfrågningar från 
statistikens användare. Under året fortsätter Brå arbetet med att effektivisera 
och kvalitetssäkra hanteringen av inkomna statistikfrågor samt handläggningen 
av beställningar av mikrodata och statistik. 

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: Statistikens användare.

Startår: Löpande.

Redovisning: Löpande.   

Hatbrottsstatistik   
I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten vartannat år ska 
publicera statistik om hatbrott och året därpå genomföra en eller flera fördjup
ade studier om hatbrott. Brå kommer 2023 att producera statistik över ärenden 
som hatbrottsmarkerades av polisen under 2022.Under 2023 kommer vi även 
börja planera för fördjupade hatbrottsstudier att genomföra under 2024.   

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

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

Startår: 2023.

Slutår: 2023.   

Internationell verksamhet
Som statistikansvarig myndighet och ansvarig för europeisk statistik på området 
Crime and Criminal Justice medverkar Brå aktivt i det internationella samarbetet 
på statistikområdet för rättsväsendet, med målsättningen att skapa en mer 
harmoniserad och internationellt jämförbar statistik om brott och rättsväsendets 
hantering av brott. Inom ramen för det internationella samarbetet ansvarar myn
digheten för framställning och rapportering, såväl löpande som i samband med 
enskilda uppdrag, av statistik om brott och rättsväsendet på initiativ från olika 
internationella organ, däribland Europeiska kommissionen och Eurostat, FN:s 
kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) och European 
Institute for Gender Equality (EIGE). En stor del av rapporteringen om brott till 
EU och FN baseras på det internationella klassificeringssystemet International 
Crime Classification System (ICCS) som implementerades som standard under 
2017. 

Brå gör också insatser som experter i hatbrottsfrågor i internationella samman
hang, och fungerar som nationell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot 
Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) och European 
Union Agency for Fundamental Rights (FRA). 

Brå medverkar även i uppföljningen och analysen av arbetet med Agenda 2030.  

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupp: EU, FN och andra internationella organ samt SCB.

Startår: Löpande.

Redovisning: Löpande. 
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2. Brås forskningsverksamhet
Forskning och utveckling utgör en viktig del av Brås kunskapsproduktion. 
Verksamheten bedrivs i projektform med vetenskapliga metoder och förhåll
ningssätt, och produkterna granskas av externa vetenskapliga experter och 
andra externa sakkunniga. Verksamheten är också i juridiskt hänseende forsk
ning, vilket bland annat innebär att mycket av den etikprövas i förväg av Etik
prövningsmyndigheten. Vidare är den vetenskapliga granskningen en central del 
i Brås kvalitetssäkringssystem, som tagits fram för att säkerställa att verksam
heten bedrivs med vetenskapliga metoder och håller hög vetenskaplig kvalitet. 
Ledamöterna i Brås vetenskapliga råd genomför vetenskapliga granskningar  
av rapporter, och dessutom engageras ytterligare experter inom relevanta forsk
ningsfält som vetenskapliga granskare. 

Brås forskning fokuserar framför allt på brottsligheten, lagstiftningen och 
verksamheterna i rättsväsendet. Studierna om brottsligheten gäller både enskilda 
brottstyper och bredare brottsområden, och berör brottslighetens karaktär, 
struktur, omfattning, utbredning och utveckling. Studierna om lagstiftningen 
gäller ofta hur tillämpningen av en reglering fungerat under en viss tid, exempel
vis åren efter införandet. Studierna om rättsväsendets verksamheter gäller, för 
polisens del, såväl smala som breda verksamheter inom de förebyggande, yttre 
och de utredande verksamheterna. Analyserna av utredningsverksamheten 
omfattar vanligtvis även åklagarverksamhet. Studier om domstolsledet gäller 
inte sällan hur domstolar resonerat och dömt på enskilda brottsområden,  
i förhållande till lagstiftningen och förundersökningsmaterialet. Vi gör också 
studier om Kriminalvårdens verksamhet med häkte och med att verkställa 
påföljder, samt om påföljder utanför Kriminalvårdens ansvarsområde. Vi tar 
också fram studier av andra fenomen och verksamheter i rättsväsendet, såsom 
brottsofferarbetet. Vid sidan av detta forskar vi även om andra aspekter,  
exempelvis brottsförebyggande verksamheter som inte primärt bedrivs av 
rättsväsendet.

Det är vanligt att en och samma studie har fokus på såväl lagstiftningen som 
brottsligheten samt rättsväsendets verksamheter på ett visst område. Forsk
ningen vid Brå innehåller ett omfattande metodupplägg, där de vanligast före
kommande metoderna är litteraturstudier, dokumentstudier, insamling och 
analys av registerdata, olika typer av verksamhetsstatistik och surveydata, 
intervjustudier och deltagande observationer. 

Över hälften av Brås forskningsresurser används till sådan forskning som 
bedrivs på uppdrag av regeringen. Därutöver bedriver vi också forskningsprojekt 
som utformats i dialog med samarbetspartner, framför allt med myndigheterna  
i rättsväsendet men också med andra myndigheter som är involverade i arbete 
mot brott. Vi bedriver även forskning på eget initiativ. 

Brå bedriver tillämpad forskning, som är inriktad på att besvara konkreta frågor 
som kan bidra till att utveckla och förbättra verksamheterna inom det kriminal
politiska området, och särskilt inom rättsväsendet. Medan forskningsprojekten 
bedrivs, och framför allt när resultaten publicerats, lägger vi betydande resurser 
på att utifrån forskningsrön ge myndigheter och andra målgrupper stöd. Viktiga 
uppgifter är att tolka och förklara forskningsresultat, så att de kan ligga till 
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grund för utveckling av arbetssätt mot brottsligheten, inklusive förändringar av 
lagstiftningen. Medarbetare från forskningsverksamheten deltar exempelvis som 
kunskapsförmedlare vid utbildningar och konferenser samt i arbetsgrupper och 
utredningar av olika slag. 

I följande avsnitt presenteras Brås forskningsverksamhet under 2023, utifrån 
forskningens inriktning och huvudsakliga målgrupper. Verksamheten återges 
under rubrikerna 2.1. Kunskap om brottsligheten, 2.2. Polis- och åklagarstudier, 
2.3. Andra delar i rättskedjan samt övergripande analyser och 2.4. Inter-
nationell verksamhet.

2.1. Kunskap om brottsligheten

Grov fridskränkning
Varje år görs runt 1 500 polisanmälningar om grov fridskränkning, varav de 
flesta rör barn som blivit utsatta för upprepat våld och ofredande av en förälder. 
Brå har i uppdrag av regeringen att analysera och beskriva vad som karaktär
iserar de brott som rubriceras som grov fridskränkning, vilken relation miss
tänkta och målsägande har och om det finns hedersproblematik i samman
hanget. I uppdraget ingår även att analysera rättsväsendets hantering av grov 
fridskränkning, från anmälan till dom. I det ingår att beskriva skälen till att en 
stor andel av de anmälda brotten inte leder till lagföring och vad som skulle 
kunna förbättra utfallet. För att besvara uppdragets frågor kommer vi bland 
annat att gå igenom anmälningar, utredningar och domar om grov fridskränk
ning. Vi kommer också att intervjua representanter för både rättsväsendet och 
socialtjänsten.

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, rättsväsendets myndigheter, kommuners 
socialtjänst och frivilligorganisationer som arbetar mot våld i familjen. 

Startår: 2022.

Redovisning: Senast den 15 juni 2023.

Barn och unga i kriminella nätverk
Brå har fått i uppdrag att genomföra en studie som ska visa hur unga initialt 
kommer in i kriminella nätverk, vilka arbetsuppgifter de får, vilka ålderbaserade 
hierarkier och strukturer som finns i kriminella miljöer och vilka incitament 
äldre personer har när det gäller att utnyttja barn och unga. Brå ska också, i den 
mån det är möjligt, bedöma omfattningen av problemet och utvecklingen över 
tid. I uppdraget ingår att lyfta fram lovande internationella och nationella 
erfarenheter för att motverka att barn och unga involveras i kriminella nätverk 
samt att lämna förslag på andra åtgärder som kan vidtas för att förebygga att 
barn och unga rekryteras till och på andra sätt involveras i och utnyttjas av 
kriminella nätverk.

Initiativ: Regeringen

Målgrupp: Riksdagen och regeringen, myndigheter inom rättsväsendet, myndig
heter på socialpolitikens område, kommuner och andra organisationer (till 
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exempel avhopparverksamheter) som verkar för att minska barns och ungas 
utsatthet och fortsatta brottslighet. Studien bör också kunna vara ett bidrag till 
forskningen om ungdomsbrottslighet och kriminella nätverks organisations
mönster.

Startår: 2022.

Redovisning: Senast den 1 november 2023.

Möjliggörare för kriminella nätverk i legala strukturer
Brå ska på uppdrag av regeringen studera vad möjliggörare eller insiders har för 
roll och funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. 
Tid igare forskning och myndighetsrapporter har visat att aktörer inom kriminella 
nätverk använder möjliggörare eller insiders för att underlätta brottslighet, 
genomföra brott, undgå upptäckt, undgå eller reducera straffrättsliga påföljder 
eller andra sanktioner och omsätta brottsvinster i legala sektorer. Det kan 
exempelvis handla om statligt eller kommunalt anställda, mäklare, revisorer, 
banktjänstemän eller advokater, som missbrukar sina uppdrag. I dagsläget 
saknas en djupare och bredare analys av möjliggöraren och insiderns roll och 
funktion för brottslig verksamhet som begås av kriminella nätverk. Studien ska 
fördjupa och komplettera bilden av svensk organiserad brottslighet. I uppdraget 
ingår att identifiera och lämna förslag på förebyggande och motverkande 
åtgärder. 

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Riksdagen och regeringen, brottsbekämpande myndigheter och 
samverkande myndigheter som arbetar mot organiserad brottslighet. Projektets 
resultat kommer också vara till nytta för exempelvis säkerhetsansvariga och 
internutredningsfunktioner i myndigheter, kommuner och delar av näringslivet. 

Startår: 2023. 

Redovisning: Senast den 1 mars 2024.

Grovt våld i skolan
År 2009 publicerade Brå en studie om det grövre våldet som sker i skolan. Brå 
har nu fått i uppdrag av regeringen att genomföra en ny kartläggning av omfatt
ningen och utvecklingen av grövre våldsbrott i skolan. Kartläggningen kommer 
analysera uppgifter om skolvåld från bland annat surveyundersökningar, polis
anmälningar och förundersökningsmaterial. Studien kommer också ta fram en 
beskrivning av vilka som begår våldet i skolan, hur det yttrar sig och vem det 
riktar sig mot för att ytterligare kunna stärka det förebyggande arbetet. 

Initiativ: Regeringen. 

Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, skolan, kommuner  
och andra brottsförebyggande aktörer. 

Startår: 2022. 

Redovisning: Senast den 27 mars 2024. 
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Hatbrott mot samer
Brå har tidigare fått i uppdrag av regeringen att genomföra fördjupningsstudier 
om antisemitiska, islamofobiska och afrofobiska hatbrott. Under 2022 gav 
regeringen Brå i uppdrag att göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer. 
Studien ska belysa brottens karaktär och även åskådliggöra specifika uttryck för 
hatbrott mot samer, inklusive gärningar som involverar renar. Studien kommer 
även att belysa hur den här typen av brottslighet upplevs av de utsatta och vilka 
brottslighetens konsekvenser är för dessa personer. I uppdraget ingår också att 
ge förslag på hur samers utsatthet för hatbrott kan synliggöras mer, i syfte att få 
ökad kunskap för det förebyggande arbetet. I genomförandet av uppdraget ska 
Brå inhämta kunskap och erfarenheter från berörda myndigheter, inklusive  
Sametinget, och relevanta organisationer inom det civila samhället.  

Initiativ: Regeringen.      

Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, brotts
förebyggande aktörer, berörda organisationer och aktörer inom civilsamhället. 

Startår: 2022. 

Redovisning: Senast den 29 april 2024.

Ökningen av skjutvapenvåld i Sverige
Brå har i tidigare studier lyft fram att normförskjutningar över tid i den krim
inella miljön bidragit till ökningen av skjutvapenvåld i Sverige. Brå ska därför 
närmare undersöka hur dessa normförskjutningar kan kopplas till utvecklingen 
av konflikter mellan och inom kriminella nätverk. Brå ska i studien kartlägga 
utvecklingen av skjutvapenvåldet i Sverige sedan mitten av 00talet då ökningen 
startade. Fokus ska vara att kartlägga trendbrott, bland annat för att identifiera 
dåd som kan ha bidragit till att våldsanvändningen ökat eller ändrat karaktär, 
och att analysera vilka faktorer som kan ha haft betydelse för normförskjut
ningen inom den kriminella miljön. Brå ska även föreslå åtgärder som kan bidra 
till att bryta den negativa utvecklingen av skjutvapenvåldet. 

Initiativ: Regeringen  

Målgrupp: Riksdagen, regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Startår: 2023.

Redovisning: Senast den 1 september 2024.

Anmälda brott mot barn i grundskoleåldern  
Kunskapen om vilka brott som barn i grundskoleålder utsätts för är begränsad. 
Det beror dels på att personer under 15 år sällan ingår i surveyundersökningar 
såsom Brås NTU eller Skolundersökning om brott, dels på att endast ett fåtal 
brottstyper är åldersuppdelade i anmälningsstatistiken. Med Brås nya, ålders
uppdelade målsägarestatistik finns nu en möjlighet att identifiera vilka av de 
anmälda brotten som begåtts mot barn i grundskoleåldern. Med utgångspunkt  
i denna nya statistik ska Brå genomföra en studie av den registrerade brottslig
heten mot barn i grundskoleåldern, med fokus på bland annat brottens karak
tär, var brotten begås och av vem, och vad det finns för likheter och skillnader 
mellan de brott som begås mot flickor kontra pojkar. Analysen kommer att 
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bygga på registerdata, polisanmälningar och intervjuer med nyckelpersoner med 
insyn i och kännedom om de olika forum där barn befinner sig. Syftet är att ta 
fram förbättrad kunskap om brott mot barn i grundskoleåldern för att stärka 
det förebyggande och trygghetsskapande arbetet avseende brott mot barn. 

Initiativ: Brå. 

Målgrupp: Brottsförebyggande aktörer, Polismyndigheten och skolan.

Startår: 2022. 

Redovisning: 2023. 

Uppdaterad och ny kunskap om det dödliga våldets utveckling
Dödligt våld är en brottstyp som har en särskild relevans inom kriminalpolitiken 
och den kriminologiska forskningen, och är central vid studier av brottsutveck
lingen. Brå har med jämna mellanrum publicerat forskningsrapporter om det 
dödliga våldets utveckling och har i dag tillgång till jämförbara uppgifter om det 
dödliga våldets karaktär från 1990 till 2017. För att kunna fortsätta att följa 
utvecklingen av denna centralbrottstyp startar Brå ett nytt forskningsprojekt 
som går ut på att analysera de senaste årens utveckling. Inom ramen för projek
tet ska Brå för första gången ta fram en bild av hur det dödliga våldet fördelar 
sig efter offrens och gärningspersonernas socioekonomiska förutsättningar.  
Analysen kommer att bygga på uppgifter från domar och förundersökningar 
samt registeruppgifter om offrens och gärningspersonernas socioekonomiska 
bakgrund.

Initiativ: Brå. 

Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Startår: 2022. 

Redovisning: 2024. 

2.2. Polis- och åklagarstudier

Polisforskning
På regeringens uppdrag publicerade Brå i oktober 2018 en sammanställning över 
publicerad polisforskning i Sverige för perioden 2010–2017. Sammanställningen 
var ett första steg i att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forskning som 
bedrivs om svensk polis och svensk polisverksamhet. Brå har även i uppdrag att 
kontinuerligt uppdatera sammanställningen med tillkommande polisforskning. 
Genom en överenskommelse mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och 
kunskapstjänst är Brås sammanställning tillgänglig elektroniskt via den sökbara 
databasen Justitia. Under hösten 2022 uppdaterades Justitia med den senaste 
sammanställningen, det vill säga forskning publicerad under 2021. Under hösten 
2022 inledde Brå ett utvecklingsarbete avseende polisforskningsuppdraget. I ett 
första steg kommer fokus ligga på att utveckla kommunikationen och spridning
en av polisforskningen. En egen webbsida för polisforskningen kommer tas fram 
med information till poliser och andra aktörer om hur de bäst kan använda 
polisforskningen.  
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Initiativtagare: Regeringen

Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen och polisutbildningarna.

Startår: 2018.

Redovisningsår: Löpande.

Polisens forensiska verksamhet, Delredovisning: Utvärdering  
av satsningen på 10 000 fler polisanställda (2023:1)
Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt 
öka antalet anställda med 10 000 fram till och med 2024. Brå har fått i uppdrag 
av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda. Detta 
delprojekt svarar mot uppdraget att kartlägga resursanvändningen inom Polis
myndigheten och hur kapaciteten i form av faktiskt tillgängliga resurser utveck
lats vad gäller den forensiska verksamheten. Projektet kommer också analysera 
betydelsen av olika resultat och verksamhetsindikatorer och göra en bedömning 
av resursökningarnas betydelse för verksamheten.

Initiativtagare: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten, och andra myndigheter  
inom rättsväsendet, framför allt Åklagarmyndigheten.

Startår: 2021.

Redovisning: 24 januari 2023.

Resursfördelning och styrning av resursökningen inom Polismyndigheten.  
En uppföljning av satsningen på 10 000 fler polisanställda
Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt 
öka antalet anställda med 10 000 fram till och med 2024. I jämförelse med 
ramanslaget 2017 motsvarar tillskottet till och med 2021 en ökning på 39 
procent. Brå har fått i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 
fler polisanställda. Detta delprojekt svarar mot uppdraget att kartlägga resurs
användningen inom Polismyndigheten och hur kapaciteten i form av faktiskt 
tillgängliga resurser utvecklats inom ingripandeverksamheten, utredningsverk
samheten och den brottsförebyggande verksamheten samt i olika regioner och 
geografiska delområden såsom socialt utsatta områden och glesbygd.

Initiativtagare: Regeringen

Målgrupp: Regeringen, Polismyndigheten och andra myndigheter  
inom rättsväsendet, framför allt Åklagarmyndigheten, samt Sveriges  
Kommuner och Regioner (SKR), kommunerna och allmänheten.  

Startår: 2021. 

Redovisningsår: Senast den 24 mars 2023. 

Utredningsresultat för grova brott och mängdbrott.  
Delredovisning: Utvärdering av satsningen på 10 000 fler polisanställda
Sedan 2018 har Polismyndigheten fått förstärkta resurser, i syfte att successivt 
öka antalet anställda med 10 000 fram till och med 2024. Brå har fått i uppdrag 
av regeringen att följa upp satsningen på 10 000 fler polisanställda. Detta 
delprojekt svarar mot uppdraget att analysera resursallokering och resultat för 
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hanteringen av grov brottslighet och mängdbrott med ett särskilt fokus på grova 
brott som har kopplingar till organiserad brottslighet. Inom ramen för detta 
projekt görs också en fördjupning av polisens satsning på brott mot särskilt 
utsatta brottsoffer, där mäns våld mot kvinnor är en delmängd.

Initiativtagare: Regeringen

Målgrupp: regeringen, Polismyndigheten och andra myndigheter  
inom rättsväsendet, framför allt Åklagarmyndigheten.

Startår: 2023. 

Redovisningsår: Senast den 18 oktober 2024.

Polisens arbete med profilering och likabehandling
Brå genomför i samverkan med Polismyndigheten en studie om hur polisen 
arbetar med profilering och likabehandling. Fokus i studien är hur Polismyndig
hetens arbete med profilering och likabehandling ser ut på strategisk nivå och 
hur det omsätts bland poliser i yttre tjänst. I detta ingår att få en bild av vilka 
prioriteringar som görs på regional nivå när det gäller ingripandeverksamhetens 
områdesfokus, och om det finns skillnader i hur polisen arbetar med profilering  
i olika typer av områden samt vilka eventuella svårigheter och hinder ingrip
andepoliserna möter i sitt arbete. Vi ska också analysera hur rapporterade fall av 
diskriminerande etnisk profilering och rasprofilering hanterats av Polismyndig
heten och andra myndigheter.

Initiativtagare: Polismyndigheten och Brå i samverkan 

Målgrupp: Polismyndigheten, regeringen, riksdagen, kommunerna  
och rättsväsendet samt forskare, civilsamhällesorganisationer och allmänhet.

Startår: 2022.

Redovisningsår: 2023.

Polisiära åtgärder som bidrar till uppklaringen av dödligt våld  
i den kriminella miljön 
Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat 
under de senaste åren. Dödligt våld som sker i den kriminella miljön är det som  
i första hand står för ökningen. Parallellt med denna utveckling har uppklaring
en av dödligt våld minskat över tid. Dödligt våld som sker i den kriminella 
miljön är generellt svårt att utreda och kräver ofta stora utredningsresurser. 
Uppklaringen av denna typ av dödligt våld är också betydligt lägre än för andra 
typer av dödligt våld. Mot bakgrund av detta genomför Brå en studie av vilka 
polisiära åtgärder som bidrar till uppklaringen av dödligt våld i den kriminella 
miljön. Studiens analyser baseras på förundersökningsmaterial från fall av 
dödligt våld i den kriminella miljön och på intervjuer med utredare som arbetar 
med dödligt våld.

Initiativ: Brå.       

Målgrupp: Rättsväsendets myndigheter, i första hand Polismyndigheten och 
Åklagarmyndigheten.

Startår: 2021. 

Redovisning: 2023.
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Förebyggande åtgärder mot bedrägeribrott
Antalet anmälda bedrägerier har ökat under hela 2000talet. Polismyndigheten 
menar även att bedrägeri är en av de mest vinstdrivande brottstyperna och att 
det ofta finns kopplingar till grov organiserad brottslighet. Det förebyggande 
arbetet är avgörande för att bekämpa bedrägeribrottsligheten, dels genom att 
stärka människors medvetenhet och förmåga att skydda sig mot bedrägerier, 
dels genom säkra system och strukturer som minimerar tillfällen till brott. I den 
här studien analyseras träffsäkerheten i samhällets förebyggande åtgärder mot 
bedrägerier mot privatpersoner.

Initiativtagare: Brå

Målgrupp: Regeringen, riksdagen och Polismyndigheten  
samt övriga myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer  
som arbetar brottsförebyggande mot bedrägerier.

Startår: 2022. 

Redovisningsår: 2023. 

2.3. Andra delar av rättskedjan samt övergripande analyser

Forskning om socioekonomiska faktorer och brott 
Brå har fått i uppdrag av regeringen att göra en kunskapssammanställning om 
socioekonomiska faktorers betydelse för brottslighet. Sammanställningen bygger 
på en omfattande genomgång av svensk och internationell forskning på området 
och har ett särskilt fokus på betydelsen av socioekonomiska bakgrundsfaktorer 
för delaktighet i brott på individnivå. 

Initiativ: Regeringen.

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten,  
Kriminalvården och brottsförebyggande aktörer.

Startår: 2022.

Redovisning: Senast den 1 mars 2023.

Bedömningar av framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan
Sedan 2008 har Brå, på regeringens uppdrag, arbetat med årliga prognoser över 
in och utflödet i rättsväsendets framtida verksamhetsvolymer, tillsammans med 
Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården. 
Under hösten 2019 fick de fyra sistnämnda myndigheterna ett förändrat upp
drag av regeringen att, med stöd av Brå, redovisa bedömningar av framtida verk
samhetsvolymer i rättskedjan (Ju2019/01057). Brås roll är främst att stödja de 
fyra myndigheterna och bidra till att bedömningarna håller så hög kvalitet som 
möjligt. Uppdraget syftar till att stärka rättskedjeperspektivet och bidra till att 
myndigheterna samverkar om hur respektive myndighets prioriteringar, pro
dukt ivitet och verksamhetsutfall påverkar volymer och resursbehov. Myndig
heterna ska gemensamt redovisa sina bedömningar senast den 1 mars varje år. 
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Initiativ: Regeringen. 

Målgrupp: Regeringen, riksdagen, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsverket och Kriminalvården. 

Samarbetspartner: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket  
och Kriminalvården. 

Startår: Årligen återkommande. 

Redovisning: Senast den 1 mars 2023. 

Brottslighetens koncentration till tonåren
Ett väletablerat forskningsresultat i kriminologin är att brottsdeltaganden 
vanligtvis dyker upp i nedre tonåren och är som vanligast under de senare 
tonåren. Brottsdeltagandet för de flesta lagöverträdare minskar sedan kraftigt 
och fortsätter att sjunka med stigande ålder. Samtidigt visar forskning att det 
finns en mindre grupp barn som tidigt börjar med brott, och sedan fortsätter 
med det under lång tid. Genom att göra en sammanställning av forsknings
resultat ska Brå ta fram ett kunskapsunderlag om hur brottsdeltagandet fördelas 
över olika åldrar och mellan olika grupper av lagöverträdare. Dessa kunskaper 
har stor potentiell betydelse när det gäller centrala kriminalpolitiska frågor om 
hur samhällets brottsförebyggande och straffrättsliga åtgärder kan inriktas för 
att effektivt möta de olika behov som finns i arbetet mot olika delar av gruppen 
unga lagöverträdare. 

Initiativ: Brå. 

Målgrupp: Regeringen, politiker, brottsförebyggande aktörer  
och andra aktörer som arbetar med åtgärder för unga lagöverträdare. 

Startår: 2022. 

Redovisning: 2023.

2.4. Internationell verksamhet
Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är genomgångar av den inter
nationella litteraturen på området. På så sätt kommer de internationella rönen 
till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myndighetens målgrupper genom 
de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i verksamheten är att  
vi medverkar och framträder i olika internationella sammanhang, såsom kon
ferenser och erfarenhetsutbyten inom olika sakområden. 

Brå ingår i ett forskningsnätverk om organiserad brottslighet tillsammans med 
Bundeskriminalamt i Tyskland, Wetenschappelijk Ondezoek en Documentatie
centrum i Nederländerna, Home Office i Storbritannien och Europol. Nätverket 
utbyter erfarenheter och brukar årligen arrangera en internationell konferens om 
organiserad brottslighet. 

Brå bidrar också till att sprida kunskap till en internationell publik genom att 
svara på frågor om myndighetens kunskapsproduktion från utländska forskare 
och journalister. En del av Brås forskningsrapporter publiceras även i förkortad 
form på engelska, för att ytterligare möjliggöra kunskapsöverföring och utbyte 
med intressenter i andra länder.
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3. Brås verksamhet för kunskapsstöd
Verksamheten för kunskapsstöd omfattar två olika områden: brottsförebygg
ande arbete och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Det 
sistnämnda området arbetar Center mot våldsbejakande extremism (CVE) med, 
som är placerat inom Brå. Både den brottsförebyggande verksamheten och CVE 
har i uppdrag att stödja och bidra till utveckling av sina respektive områden, 
genom att samordna relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå, 
samla in, bearbeta och sprida kunskap, fördela ekonomiskt stöd och bidra med 
kvalificerat och behovsanpassat metodstöd och handledning till yrkesverksam
ma. På så vis bidrar vi till att sprida kunskap, stärka samverkan och främja 
utvecklingen i de förebyggande insatserna mot brott och våldsbejakande  
extremism. 

I följande avsnitt presenterar vi verksamheten för kunskapsstöd under 2023, 
utifrån inriktning, målgrupper och samarbetspartner. Verksamheten beskrivs 
under rubrikerna 3.1. Utveckling av brottsförebyggande arbete och 3.2. Stärka 
och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.  

3.1. Utveckling av brottsförebyggande arbete
Verksamheten för att utveckla det brottsförebyggande arbetet samordnar, 
utvecklar och sprider kunskap, fördelar ekonomiskt stöd och ger kvalificerat 
metodstöd till brottsförebyggande aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 
Syftet med verksamheten är att bidra till att de berörda aktörerna ska kunna 
bedriva, stödja och utveckla ett effektivt och kunskapsbaserat brottsförebygg
ande arbete utifrån sina förutsättningar.

Sammantaget arbetar Brå för att prioriteringen och samordningen av det brotts
förebyggande arbetet ska öka på samtliga samhällsnivåer och bidra till utveck
ling och förnyelse av det brottsförebyggande arbetet. Den brottsförebyggande 
verksamheten vid Brå förstärktes när regeringen 2017 presenterade ett nytt 
nationellt brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott. Programmet 
omfattar övergripande inriktningar och prioriteringar för det brottsförebygg
ande arbetet i Sverige och syftar till att skapa förutsättningar för ett långsiktigt 
och strukturerat brottsförebyggande arbete i samhället. Det syftar också till att 
stimulera och entusiasmera fler aktörer till att arbeta brottsförebyggande. 
Samtidigt gav regeringen Brå i uppdrag att utveckla det nationella stödet till och 
samordningen av brottsförebyggande arbete. Mycket av det arbete som bedrivs, 
och som beskrivs nedan, utgår därmed från nämnda program och uppdrag. 
Under 2021 presenterades ett lagförslag om kommuners skyldighet att förebygga 
brott genom betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49) (fortsättningsvis 
”Kommuner mot brott”). I utredningen föreslogs flera uppgifter till Brå för att 
stödja kommunerna, följa upp lagen och ge ekonomiskt stöd till brottsförebygg
ande insatser. Förberedelser för att ge stödet präglade 2022 och kommer att gå 
in i en mer intensiv och operativ fas under 2023, då stödet byggs upp och 
förmedlas till kommunerna. 
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Implementering av ett lagstadgat ansvar  
för kommunerna för brottsförebyggande arbete
Brå ska under året bygga upp och sjösätta ett särskilt stöd till kommunerna för 
att de ska kunna arbeta enligt lagen om kommunalt ansvar för brottsförebygg
ande arbete (Kommuner mot brott, SOU 2021:49). Delar av stödet till kom
munerna behöver ges så snart det är möjligt, redan före lagens ikraftträdande. 
Det betyder att visst stöd måste ges samtidigt som Brås verksamhet för att stödja 
kommunerna byggs upp och ut. Det finns därmed två inriktningar för vårt 
arbete, dels ett utåtriktat arbete med direkt stöd som ges på ett anpassat sätt 
under den första tiden av implementeringen, dels ett internt arbete, på både kort 
och lång sikt, med att bygga upp vår interna organisation med att bland annat 
rekrytera medarbetare och integrera det nya stödet med befintligt arbete. Detta 
arbete kommer ske parallellt med att en organisation, rutin och struktur för en 
ny form av ekonomiskt stöd till kommunerna tas fram.  

Arbetet med att stödja kommunerna i att implementera lagstiftningen kommer 
att genomsyra det mesta av vår befintliga brottsförebyggande verksamhet och 
beskrivs därför mer under rubrikerna nedan.

Ekonomiskt stöd 
För att bidra till den strategiska utvecklingen av det lokala brottsförebyggande 
arbetet, fördelar Brå årligen ekonomiskt stöd för uppföljning och utvärderingar 
av brottsförebyggande arbete som utgår från en tydlig problembild. Sedan 2019 
finns två beloppsgränser, där det högre beloppet kan ges till utvärderingar som 
utförs av en akademisk institution. Under 2023 kommer dessa beloppsgränser 
ses över och en större summa än tidigare fördelas.

Till det ekonomiska stödet knyts ett tätt metodstöd, där de aktörer som tilldelats 
medel får kontinuerlig återkoppling på arbetet, om hur det kan förstärkas eller 
utvecklas. Brå arbetar även med att på olika sätt sprida de resultat och slutrap
porter som inkommer i utvärderingarna under året, för att nå brottsförebygg
ande aktörer och därigenom bidra till att utveckla det brottsförebyggande 
arbetet generellt i landet. 

Ibland ger Brå riktat utvecklingsstöd i syfte att stödja utvecklingsprojekt för 
brottsförebyggande arbete. Medlen ska bidra till att stärka den nationella 
kunskapsbasen i det brottsförebyggande arbetet. Externa aktörer kan få medel 
för att genomföra aktiviteter som Brå bedömer stimulerar och bidrar till kun
skapsutvecklingen inom det brottsförebyggande området. Till skillnad från det 
ekonomiska stödet, som tilldelas utvärderingar och uppföljningar av brottsföre
byggande arbete, kan det riktade utvecklingsstödet även ges till andra aktiviteter 
i syfte att utveckla och fördjupa kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. 
Under 2023 kommer även sådant stöd att kunna ges i högre utsträckning till 
kommuners utvecklingsarbete med anledning av Kommuner mot brott.

Vidare kommer ett nytt ekonomiskt stöd att läggas till brottsförebyggande 
aktiviteter till kommunerna enligt förslaget i SOU:n Kommuner mot brott. 
Förberedande insatser gjordes under 2022, men efter att förordningen beslutats 
kommer arbetet gå in i en intensivare fas med rekrytering och riktlinjer, utlys
ning med mera. Det mest omfattande arbetet gäller digitalisering av ansöknings
förfarandet, vilket är nödvändigt på grund av omfattningen av stödet.  
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Utvecklingen av det kommer också gagna de övriga stöden och ingå som en del 
av digitaliseringen av myndigheten som helhet.

Målgrupper: Regeringen och nationella, regionala  
och lokala brottsförebyggande aktörer.

Nationell nätverksstruktur 
Brå har i uppdrag att stödja och utveckla en nationell nätverksstruktur, som  
i första hand ska bidra till ökad samverkan mellan myndigheter och vara ett 
forum för att gemensamt omhänderta nya brottsfenomen som kräver koordine
rade insatser. Nätverksstrukturen ska därmed bidra till såväl erfarenhets och 
kunskapsutbyte som samordning, samt ha förmåga att identifiera problem
områden och bidra med lösningar. Utöver nationella myndigheter kan även 
andra relevanta aktörer, såsom civilsamhälle och näringsliv, engageras utifrån 
behov.

Arbetet med den nationella nätverksstrukturen är långsiktigt, skiftar i form  
över tid och knyts till olika insatser och ämnesområden. Arbetet är således alltid 
under utveckling. Under 2023 kommer arbetet att fokusera på kännedomen hos 
andra myndigheter om Kommuner mot brott och på att koppla arbetet i nät
verken till Brås generella uppdrag att identifiera angelägna utvecklingsområden, 
den systematiska omvärldsbevakningen och den årliga rapporten om brottsföre
byggande arbete.

Brå samordnar ett nationellt kärnnätverk i vilket representanter, som har 
uttalade uppdrag om att stödja brottsförebyggande arbete generellt, ingår: 
Polismyndigheten, SKR och länsstyrelserna. Nätverket fokuserar under 2023  
på att samordna kommunikation runt Kommuner mot brott och Polisens nya 
brottsförebyggande strategi, och på hur de hänger ihop. På de fyra möten som 
Brå arrangerar under året säkerställs riktning och driv i åtaganden samt sam
stämmighet och samordning i de nationella och regionala stöd som ges av dem 
som ingår i nätverket. 

Utöver kärnnätverket har Brå initierat flera operativa nätverk som är kopplade 
till specifika frågor och områden och ingår i nätverk som är initierade av andra. 
Det omfattar nätverk för att stödja arbetet med unga lagöverträdare, våldsföre
byggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och 
ekonomisk brottslighet samt för att stödja lokalt näringsliv i att bidra i det 
brottsförebyggande arbetet. De kommer fortsätta att utveckla sitt arbete under 
2023, och Brås fokus blir att förmedla hur de olika inriktningarna kan säker
ställas inom ramen för Kommuner mot brott.

Målgrupper: Myndigheter som berörs av det nationella brottsförebyggande 
programmet, näringsliv och civilsamhälle. Samarbetspartner: Polismyndigheten, 
SKR, länsstyrelserna, myndigheter som berörs av det nationella brottsförebygg
ande programmet, näringsliv och civilsamhälle.

Stöd till det regionala brottsförebyggande arbetet 
Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att tillhandahålla regionala sam
ordnare i syfte att stödja utvecklingen av ett kunskapsbaserat och effektivt 
brottsförebyggande arbete på regional och lokal nivå. Enligt regeringsuppdraget 
ska Brå bistå länsstyrelserna i detta arbete. Därutöver har Polismyndigheten 
tillsatt brottsförebyggande samordnare i varje polisregion.



27

Brå fortsätter och vidareutvecklar under 2023 sin samverkan med länsstyrelserna 
och polisregionerna, bland annat genom nätverksträffar. Vi möjliggör nätverks
träffarna, men gradvis kommer ansvaret för innehåll och planering att bli ett 
gemensamt åtagande utifrån de behov och utvecklingsområden som identifieras. 
Under 2021 tillsattes en nationell samordnare av länsstyrelsernas samordnare, 
vilket underlättar samplaneringen. 

Under 2023 kommer Kommuner mot brott och Polisens nya brottsförebyggande 
strategi vara i fokus för stödet till de regionala samordnarna. Dels genom att ge 
stöd till länsstyrelsernas samordnare om hur de kan ge sitt stöd, genom utbild
ning, fokusera på de olika delarna i lagen och strategin och vara tillgängliga 
för frågor och konsultativt stöd. Men också genom att gemensamt med sam
ordnarna ge kommunerna ett praktiknära metodstöd (mer om det nedan).

Målgrupper: Länsstyrelserna, kommunerna och lokalpolisområdena.  
Sam arbetspartner: Polismyndigheten, SKR och de myndigheter  
som ingår i de operativa nätverken.

Stöd till det lokala brottsförebyggande arbetet
Stödet till brottsförebyggande arbete under det första implementeringsåret  
av Kommuner mot brott kommer att fokusera på ett verksamhetsnära stöd.  
I kommuner som inte i dag har ett uppbyggt och fungerande kunskapsbaserat 
brottsförebyggande arbete behövs mer av just denna typ av operativt stöd. En 
uppskattning är att det handlar om ett 50tal kommuner. Här kommer extra 
emfas läggas vid vilja och motivation, anpassat till situationen som kommunen 
befinner sig i och när kommunen efterfrågar stödet. Strukturen för stödet 
behöver vara flexibel för att kunna anpassas till de behov som uppkommer 
under året. Under 2023 bildas därför ett implementeringsteam som tillsammans 
med länsstyrelserna ger stöd till de kommuner som bäst behöver det. Stödet kan 
innebära att i konsultationer utforska behovet och bidra med rådgivning per 
telefon. Det kan också vara ett processtöd på plats, till exempel i workshoppar 
med lokala brottsförebyggande råd. Det kan också innebära att, tillsammans 
med en enskild länsstyrelsesamordnare, sätta samman ett stödpaket som läns
styrelsen sedan inför. Eftersom stödet behöver vara anpassat efter det som 
kommunerna efterfrågar är det svårplanerat, men viktigt att prioritera under det 
första implementeringsåret av den nya lagen.

Under året deltar också UBA i arbetet med rapporten som presenteras i novem
ber om hur barn och unga involveras i, och utnyttjas av, kriminella nätverk.  
Syftet med detta är att kunna planera för ett mer intensifierat stöd i den frågan 
utifrån resultaten i rapporten.

Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete är Brås mest använda och 
sålda produkt, och används aktivt i det lokala brottsförebyggande arbetet. 
Denna produkt finns nu även som digital plattform och under 2023 kommer 
arbetet där att inriktas på anpassningar med anledning av Kommuner mot 
brott. Dessutom kommer planering ske för en revidering av Brås, SKR:s och 
Polisens gemensamma stöd för kunskapsbaserat arbete. Syftet är att stödja och 
utveckla framför allt kommuners, men även andra lokala brottsförebyggande 
aktörers, förmåga att planera och genomföra utvärderingar av lokala brottsföre
byggande åtgärder.

Målgrupper: Kommunala brottsförebyggande aktörer.

Samarbetspartner: Länsstyrelserna.
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Utbildning i brottsförebyggande arbete
Brå ska sprida och förvalta en utbildning som bidrar till att höja kunskapsnivån 
och underlätta samordningen hos brottsförebyggande aktörer såsom kommun
samordnare, kommunpoliser och andra brottsförebyggande aktörer på lokal, 
regional och nationell nivå. Det övergripande målet med utbildningen är att höja 
kunskapsnivån om ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete i samverkan, 
lokalt och regionalt. Med utbildning avser Brå en längre insats som syftar till att 
deltagarna ska uppnå ett kunskapsmål som testas. Brå har i sina analyser av det 
brottsförebyggande arbetet sett hur betydelsefullt det är med utbildning för att 
arbetet ska bedrivas kunskapsbaserat. Utbildning är också en av förutsättningar
na för en lyckad implementering av en reform.     

Under 2022 utvecklades en ny variant av utbildning, introduktionsutbildning.  
I och med ikraftträdandet av Kommuner mot brott förväntar vi oss ett ökat 
intresse, från en redan hög nivå, för de tre olika varianter av utbildningar som vi 
i dag erbjuder: introduktion, bas och påbyggnad i brottsförebyggande arbete. 
Utbildningarna är just nu under utveckling för att tydligt koppla till lagstiftning
en. Under 2023 kommer fortsatt utveckling ske, sannolikt med mer specialiserade 
former av utbildningar som är riktade till olika förvaltningar och yrkeskatego
rier i kommunerna, och även annan utveckling av utbildningarna kan bli aktuell 
för att de ska bli så tydliga och pedagogiska som möjligt. De nya utbildningarna 
kan vara relevanta för många funktioner i en kommun, till exempel ordföranden 
i ett lokalt brottsförebyggande råd och chefer inom socialtjänsten eller tillsyn. 
Under införandeåret ökar vi därför antalet platser och genomströmningen 
markant, främst genom att erbjuda många platser på introduktionsutbildningen. 
Särskilt riktade informationsinsatser mot kommuner utan tidigare erfarenhet 
och politiker i kommuner kommer att genomföras för att de ska hitta till och gå 
utbildningarna.

Målgrupper: Lokala brottsförebyggande aktörer,  
främst kommunala samordnare.

Group Violence Intervention
Mellan åren 2018 och 2020 genomfördes pilotprojektet Sluta skjut! i Malmö, 
med stöd av Brå. Etableringsorterna är Göteborg, Järfälla/Upplands Bro, Öre
bro, Uppsala och Huddinge. Arbetet i projektet bygger på samverkansmetoden 
”Group Violence Intervention”, som är framtagen vid John Jay College i New 
York och syftar till att minska dödligt gängrelaterat våld. Under 2022 påbörja
des implementering av strategin, utifrån ett gemensamt regeringsuppdrag till 
Brå, Polisen och Kriminalvården, även på andra orter i Sverige och under 2023 
kommer alla de nya etableringarna vara igång med arbetet. Brå kommer under 
2023 ge fortsatt stöd tillsammans med Kriminalvården och Polisen.

Målgrupper: Lokala, regionala och nationella brottsförebyggande aktörer.

Samarbetspartner: Polisen, Kriminalvården, relevanta lokala brottsförebyggande 
aktörer och National Network for Safe Communities vid John Jay College.
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Stöd till kommuner med socialt utsatta områden
Brå har i ett tvåårigt regeringsuppdrag fått i uppgift att tillsammans med andra 
aktörer med expertkunskap, arbeta nära ett mindre urval av kommuner med 
särskilt utsatta områden eller riskområden, för att analysera den lokala lägesbil
den, identifiera behov av åtgärder och ge ett behovsanpassat och praktiknära 
stöd i syfte att utveckla ett systematiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggan
de arbete. 

Avtal har slutits med fem kommuner: Sigtuna, Linköping, Södertälje, Göteborg 
(Tynnered) och Trollhättan, och de har genomgått en första så kallad ”com
munity readiness”mätning och uppstartsmöten om lägesbilderna. Utifrån varje 
kommuns lägesbild skräddarsys kunskapshöjande och på andra sätt förstärk
ande insatser för att kommunen ska kunna ta ett steg fram i det brottsförebygg
ande arbetet.

Målgrupper: Brottsförebyggande aktörer i socialt utsatta områden.

Samarbetspartner: Socialstyrelsen, Polismyndigheten och berörda kommuner.

Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet
Viktiga komponenter och utgångspunkter för Brås arbete med att stärka och 
utveckla brottsförebyggande arbete är systematisk omvärldsbevakning, identifie
ring av angelägna utvecklingsområden och metodutveckling. Inom ramen för 
omvärldsbevakningen samlar vi in information om kunskapsbaserad brottsföre
byggande verksamhet, beprövad eller utvärderad, från olika sektorer i samhället 
samt forsknings och utvecklingsprojekt som drivs både nationellt och internatio
nellt. Den information som vi fångar upp bidrar även med underlag till övrig 
verksamhet vid Brå. Under 2023 utvecklas omvärldsbevakningen för att vi ska 
kunna ge ökad detaljgrad i stödet. Under det första året av implementering är 
dock själva lagstiftningen det primära underlaget för stödet.

Brå tar årligen fram en rapport om hur det brottsförebyggande arbetet har 
bedrivits och utvecklats samt pekar på utvecklingsbehov. Beskrivningen avser 
såväl Brås eget arbete som det brottsförebyggande arbetet på lokal, regional och 
nationell nivå. I det strukturerade arbetet med att sammanställa rapporten ingår 
dels enkätundersökningar och kvalitativa undersökningar, dels inhämtande av 
erfarenheter från forsknings och utvecklingsprojekt på Brå, från arbete med 
länsstyrelserna och från de utvärderingar som beviljats ekonomiskt stöd från 
Brå. Arbetet med en nationell nätverksstruktur bidrar också med inspel till 
rapporten. Baserat på identifierade behov i den årliga rapporten kan Brå (och 
andra, till exempel länsstyrelserna) sedan planera det stödjande arbetet. 

Under 2022 utvecklades arbetet med årsrapporten för att den ska kunna visa vil
ka behov kommunerna (och andra) har inför lagstiftningen, men också visa en 
riktning för uppföljningen av kommunernas arbete när lagen trätt i kraft. Under 
2023 fortsätter uppbyggnaden av systemet för uppföljning av Kommuner mot 
brott och återkoppling av resultaten till kommunerna.

Målgrupper: Regeringen, Polisen, länsstyrelserna och kommunala brottsföre
byggande aktörer.
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Spridning av god praktik
Brå verkar för att stimulera och stödja utvecklingen av det brottsförebyggande 
arbetet i hela landet genom flera kommunikationskanaler. Kunskapen sprids i 
flera kanaler både skriftligt och muntligt, via till exempel konferenser, nätverks
träffar, webbinarier, Almedalsveckan och möten med länsstyrelsernas sam
ordnare. En viktig ingång till Brås kunskap är webbsidan Förebygga brott på 
Brås webbplats (www.bra.se), där vi beskriver pågående arbete och sprider 
erfarenheter och goda exempel. 

Under 2023 är fokus, oavsett kanal, att kommunerna ska känna till och förstå 
reformen Kommuner mot brott. Det är en förutsättning för en god implemente
ring. Tanken med lagstiftningen är att kommunens alla delar ska involveras.  
Det är därför viktigt att på olika sätt beskriva vad lagstiftningen innebär och 
betyder för olika delar i kommunen: politik, ledning och alla de förvaltningar 
som en kommun består av. Detta kommer konkret att innebära omfattande och 
breda kommunikationsinsatser och evenemang som är riktade till olika delar av 
och nivåer i landets alla kommuner. Det kan exempelvis innebära att budskap 
på olika sätt riktas till de personer i kommunerna som är ordförande i det lokala 
brottsförebyggande rådet, för att de ska förstå vad lagen innebär för dem, eller 
till chefer för stadsbyggnadsförvaltningar för att förklara vad deras roll blir  
i arbetet. 

Brås årligen återkommande nationella konferens Råd för framtiden har 2023 
fullt fokus på den nya lagen och dess olika delar samt på polisens brottsföre
byggande strategi. Syftet med konferensen är att ge lokala brottsförebyggande 
aktörer kunskap så att de kan ta initiativ till, besluta om, implementera och 
utveckla aktiviteter som bidrar till att minska brottsligheten och öka tryggheten. 
Brå genomför konferensen i samarbete med Borås kommun, men den kommer 
även att sändas digitalt. Parallellt med att årets konferens genomförs, inleder vi 
även förberedelserna inför 2024 års Råd för framtiden.

Brå arrangerar varje år den svenska uttagningen till EU:s brottsförebyggande 
tävling European Crime Prevention Award (ECPA), en tävling om det bästa 
lokala brottsförebyggande projektet i EU. Den europeiska finalen arrangeras av 
EU:s ordförandeland, som också sätter temat för det aktuella året. Syftet med 
tävlingen är att ge internationell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande 
arbete, och i Sverige är det Brå som, utöver att nominera ett bidrag, uppmärk
sammar och fördjupar berörda aktörers kunskap inom ett aktuellt tema. Brå 
kommer också i maj arrangera ett möte med de nationella brottsförebyggande 
råden inom EU tillsammans med European Crime Prevention Network 
(EUCPN) med anledning av ordförandeskapet.    

Målgrupper: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt,  
nationellt och internationellt.

Samarbetspartner: Bland annat Polismyndigheten och SKR.

Internationell verksamhet
Som nämnts ovan organiserar Brå varje år den svenska uttagningen till EU:s 
brottsförebyggande tävling ECPA, om det bästa lokala brottsförebyggande 
projektet i EU. Den europeiska finalen arrangeras av EU:s ordförandeland, som 
också sätter temat för det aktuella året. Syftet med tävlingen är att ge internatio
nell spridning åt framgångsrikt brottsförebyggande arbete, och i Sverige är det 
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Brå som, utöver att nominera ett bidrag, uppmärksammar och fördjupar berörda 
aktörers kunskap inom ett aktuellt tema. Det är EUCPN som arrangerar den 
europeiska konferensen om brottsförebyggande arbete i EU. EUCPN arrangerar 
även årliga möten för nationella organisationer som stödjer brottsförebyggande 
frågor, där Brå deltar. Motsvarande möte äger även rum mellan de nordiska 
länderna varje år. 

Målgrupper: Brottsförebyggande aktörer lokalt, regionalt,  
nationellt och internationellt.

3.2. Center mot våldsbejakande extremism
Vid Brå finns Center mot våldsbejakande extremism (CVE). CVE:s uppgift är 
att samla och sprida kunskap, stärka samordning och ge stöd till yrkesverksam
ma i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten 
har främst kriminalpolitiska utgångspunkter och riktar sig till aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå. Syftet är att förstärka och få mer långsiktighet 
i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

Uppdraget regleras i instruktionen för Brå, utifrån följande fyra huvuduppgifter:

 ● Främja utvecklingen av det förebyggande arbetet på nationell,  
regional och lokal nivå.

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

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

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

Kunskapsinhämtning
CVE ska samla in och sammanställa kvalitetssäkrad kunskap, utifrån befintlig 
forskning och beprövad erfarenhet, om arbete mot våldsbejakande extremism. 
Syftet med kunskapsinhämtningen är att tillhandahålla kvalitetssäkrad kunskap 
om våldsbejakande extremism, för att stärka det förebyggande arbetet på lokal, 
regional och nationell nivå. För att löpande kunna följa kunskapsutvecklingen är 
en systematisk omvärldsbevakning en viktig utgångspunkt. Centrets omvärlds
bevakning används för det dagliga arbetet men delas även externt varannan 
vecka till prenumeranter och på webbplatsen. Våldsbejakande extremism 
förekommer nationellt såväl som internationellt. Förgreningar och kopplingar 
mellan länder är mycket vanliga. Därför inhämtar CVE kunskap om utveckling
en av det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism internationellt. 
Under året fortsätter samarbetet med andra länder, såväl inom EU som utanför.  

Den forskning och praktiska kunskap inom relevanta sakområden som CVE 
samlar in, sammanställs ofta till kunskapsunderlag, faktablad och underlag till 
metoder om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Under 2023 
kommer ett metodstöd med inriktning på skolan att tas fram och CVE kommer 
även att producera kunskapsmaterial till skolan gällande förebyggande insatser 
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mot skolattacker. Vidare kommer vi ta att fram en engelsk version av det under 
2022 framtagna metodstödet. Kunskapshöjande material och åtgärder presente
ras också utifrån den lokala, regionala eller nationella lägesbilden. Till CVE:s 
uppgift att inhämta, sammanställa och sprida kunskap är en expertgrupp 
knuten. Expertgruppen ska även ge råd i verksamheten samt granska och lämna 
synpunkter på produkter utifrån de behov som CVE har.

Målgrupper: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.

Samarbetspartner: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.

Kunskapsspridning
En uppgift som CVE har är att bidra till att sprida information och kunskap och 
öka förståelsen för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
Detta gör vi genom att anpassa kunskapen efter olika behov och omsätta den  
i olika former av kunskapsmaterial och utbildningsinsatser. Syftet är att höja 
kompetensnivån hos framför allt lokala aktörer om hur de kan bedriva det 
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 

För att nå yrkesverksamma i kommuner och regioner genomför vi uppdragsut
bildningar, föreläsnings och seminarieserier om relevanta sakfrågor och en 
nationell årlig konferens för yrkesverksamma, Samling mot våldsbejakande 
extremism. Under 2023 kommer konferensen att hållas i maj. CVE arbetar med 
olika kommunikationskanaler för att sprida insamlad kunskap, exempelvis 
poddar och kortare filmer. En viktig kanal för att sprida CVE:s kunskap är  
en webbaserad kunskapsplattform och ihop med den lanseras en ny hemsida 
inför 2023.

Målgrupper: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera. 

Samarbetspartner: Myndigheter, kommuner, civilsamhällesaktörer med flera.

Behovsanpassat stöd
CVE ger stöd till olika aktörer för att utveckla det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. Syftet är att stärka arbetet på olika nivåer, med 
fokus på yrkesverksamma som möter våldsbejakande extremism i sin verk
samhet. 

CVE driver bland annat en stödfunktion dit yrkesverksamma dagligen kan 
vända sig om de behöver stöd i sitt arbete. Vi bedriver även en uppsökande 
verksamhet för att ge behovsanpassat stöd på plats i kommuner som har ut
maningar rörande våldsbejakande extremism. Sedan 2020 har Brå ansvar för  
att fördela ekonomiskt statsbidrag för att stödja projekt eller verksamheter vars 
syfte är att motverka eller förebygga våldsbejakande extremism. Bidraget får 
lämnas till kommuner, regioner, ideella föreningar och stiftelser som uppfyller 
kraven enligt förordningen (2019:1282) om statsbidrag för förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism. 

Under slutet av 2022 tog CVE fram ett metodstöd i syfte att kunna detektera 
förekomst av våldsbejakande extremism. Det är ett verktyg för personal inom 
bland annat socialtjänst, vård, skola och polis. Under 2023 är förhoppningen att 
verktyget etableras som en naturlig del i det förebyggande arbetet för praktiker  
i kommuner, inom vården och på myndigheter. Som tidigare nämnts kommer 



33

också en engelsk version att tas fram. När det gäller stöd till anhöriga eller till 
personer som vill lämna våldsbejakande extremism, driver Rädda Barnen en 
nationell orostelefon. Det är ett projekt som drivs genom ett samarbete mellan 
CVE och Rädda Barnen, där centret finansierar och Rädda Barnen driver 
verksamheten.

Målgrupper: Tjänstepersoner, andra yrkesverksamma  
och civilsamhällsaktörer på lokal nivå. 

Samarbetspartner: Tjänstepersoner, andra yrkesverksamma  
och civilsamhällsaktörer på lokal nivå.

Samordning
Det är flera aktörer som har ett ansvar för och en roll i att förebygga och mot
verka våldsbejakande extremism, på både nationell, regional och lokal nivå. 
CVE:s roll är att bidra till samordning och utveckling av det förebyggande 
arbetet mellan olika samhällsaktörer, inom ramen för deras respektive roller. 
Arbetet syftar till att utveckla det förebyggande arbetet på nationell nivå och ge 
aktörer på regionala och lokala nivåer bättre förutsättningar för att lyckas i sitt 
förebyggande arbete. Aktörerna är nationella myndigheter och regionala och 
kommunala verksamheter såväl som civilsamhällesaktörer, där exempelvis 
trossamfund är centrala. Förutom att ha en samordnande roll deltar vi även  
i andra myndigheters och organisationers uppdrag som hör ihop med förebygg
ande arbete mot våldsbejakande extremism, inklusive internationella organisa
tioners arbete. 

För att stärka samordning tar vi fram samverkansmodeller och koordinerar 
olika nätverk för myndigheter och aktörer, i syfte att bidra till erfarenhetsutbyte 
och insikt om varandras roller och uppdrag. Ett etablerat nätverk består av SKR 
och de nationella myndigheter som har regeringsuppdrag inom antingen området 
våldsbejakande extremism eller ett angränsande område. Syftet med detta 
myndighetsnätverk är att bidra till kunskapsutbyte och lägesuppdatering. Under 
2023 kommer vi att genomföra nätverksmöten och utveckla arbetet utifrån olika 
aktuella aktiviteter och lägesbilder. 

Bland de nätverk som vi samordnar finns ett storstadsnätverk, där kommunala 
samordnare från ett antal stora svenska städer ingår, och ett socialtjänstnätverk, 
där representanter för socialtjänsten i ett antal kommuner ingår. Vi driver även 
ett nätverk inom skolområdet. Under 2023 fortsätter samverkan med trossam
funden, med relevanta myndigheter gällande bland annat barn i extremistmiljöer 
och med förebyggande arbete mot radikalisering i Kriminalvårdens, Statens 
institutionsstyrelses och Migrationsverkets verksamheter.

Målgrupper: Myndigheter, SKR och civilsamhällesaktörer.

Samarbetspartner: Myndigheter, SKR och civilsamhällesaktörer.

Internationell verksamhet
För CVE:s verksamhet är internationella kontakter och samarbeten viktiga 
inslag, såväl med nätverk som med andra länders motsvarigheter till CVE. 
Exempel på nätverk som CVE ingår i är Radicalisation Awareness Network 
(RAN), EU:s nätverk mot våldsbejakande extremism och Campbell Collabora
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tion. Inom EU deltar vi även i så kallade projektbaserade samarbeten ”project 
based collaborations” och i FNsammanhang är CVE engagerat i ett arbete om 
kopplingarna mellan sport och våldsbejakande extremism. Vidare är deltag
anden i internationella civilsamhällsorganisationer och expertorgan viktiga,  
och exempel på sådana är Nordic Safe Cities, Institute for Justice and the Rule 
of Law, Counter Extremism Project, Royal United Services Institute och Online 
Hate Prevention Institute.

Målgrupper: Internationella aktörer inom området våldsbejakande extremism.

Samarbetspartner: Internationella aktörer inom området våldsbejakande  
extremism.
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4. Brås förvaltningsverksamhet
Brå ska, i likhet med andra förvaltningsmyndigheter, fortlöpande arbeta med att 
förvalta och utveckla verksamheten och bidra till att utveckla såväl den statliga 
arbetsgivarpolitiken som andra av regeringen prioriterade uppgifter. Det handlar 
bland annat om arbete med arbetsmiljö, finansiell styrning, digitalisering, miljö  
ledning, tillgänglighet och informationssäkerhet. Dessa insatser är en naturlig 
del av hela Brås verksamhet och arbetet leds av förvaltningsavdelningen. Förvalt
ningsavdelningen omfattar arbetet med kommunikation, it, personal, juridik, 
ekonomi, kontorsservice och arkiv och registraturfunktioner. 

Detta kapitel redogör för Brås förvaltningsverksamhet under rubrikerna  
4.1 Arbetsmiljö, likabehandling, kompetensutveckling och omställning,  
4.2. Finansiell styrning, ekonomisk uppföljning och administration  
av verksamheten, 4.3. Strategisk och löpande kommunikation av Brås kunskap, 
4.4. It, digitalisering och stödsystem, 4.5. Juridik, upphandling, registratur  
och arkiv, 4.6. Myndighetens säkerhetsarbete, 4.7. Myndighetens miljöarbete, 
4.8. Myndighetens arbete med tillgänglighet och 4.9. Staben.

4.1. Arbetsmiljö, likabehandling, kompetensutveckling  
och omställning
Enheten för personal ansvarar för att driva, utveckla och verka inom HR och 
det personal och löneadministrativa området. Den största delen av enhetens 
arbete utgörs av återkommande planerade aktiviteter och de behov som uppstår 
under året av proaktivt och professionellt stöd, för att säkerställa att Brå upp
fyller de krav och förväntningar som finns på oss som statlig arbetsgivare.

De områden som personalenheten kommer att prioritera att utveckla under året 
är likabehandling, arbetsmiljö, kompetensutveckling och omställning. Inom 
likabehandlingsområdet har en ny riktlinje för likabehandling beslutats och 
myndigheten kommer att fortsätta arbetet med aktiva åtgärder, med syfte att 
främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering. Under året 
kommer en rehabiliteringsprocess att tas fram och kommuniceras till chefer, 
medarbetare, skyddsombud och fackliga ombud i organisationen, med syfte att 
tydliggöra processen för ett än mer aktivt arbete med rehabilitering. Vidare 
kommer myndigheten att arbeta med förebyggande insatser för att fånga tidiga 
tecken på stress och ohälsa, med syftet att skapa förutsättningar för en hållbar 
arbetsmiljö för alla anställda. Under 2022 trädde den reformerade arbetsrätten i 
kraft, vilket gör att Brå under 2023 kommer att se över hur vi ska arbeta mer 
effektivt med vår lokala omställning i förhållande till den nya lagstiftningen.  
Vi kommer även att fortsätta utvecklingen av myndighetens arbete med den 
gemensamma kompetensutvecklingen, som även den behöver anpassas och 
utvecklas utifrån det arbete som vi gör med vår lokala omställning.

Brå kommer under året också att arbeta för att bidra till regeringens satsning på 
att erbjuda praktikplatser för nyanlända arbetssökande och personer med 
funktionsnedsättning.



36

4.2. Finansiell styrning, ekonomisk uppföljning  
och administration av verksamheten
Enheten för ekonomi och kontorsservice ansvarar för Brås ekonomiadministra
tion, kontorsstöd och lokaler samt fysisk säkerhet. Enhetens uppdrag är att ge 
råd, stöd och service inom ansvarsområdena för att underlätta effektiva arbets
sätt på Brå. Enheten ska ständigt förbättra och utveckla myndighetens processer, 
rutiner och arbetssätt, samt säkerställa att arbetet utgår från och följer gällande 
lagar, avtal och bestämmelser inom enhetens ansvarsområden. Det är viktigt att 
Brå upprätthåller en hög kostnadseffektivitet och anpassar verksamheten till 
tillgängliga medel. Under de senaste åren har vi arbetat med att förbättra den 
finansiella styrningen, bland annat genom att vidta åtgärder som syftar till att 
förbättra de ekonomiadministrativa processerna och processerna för budget och 
uppföljning.

Under 2023 kommer detta arbete att fortsätta, genom att vi tar sikte på att 
utveckla budget och uppföljningsmallar och en månatlig utfallsrapport.  
I relation till kommande årens utökning av myndighetsanslagen kommer arbete 
med långsiktig budget och bemanningsplanering sättas i relation till detta. 
Under 2022 togs en ny modell för budgetering av kompetensutvecklingsmedel 
fram. Den renodlas nu i och med utvecklingsarbetet inom detta område, med  
en förändrad budget för myndighetsgemensam kompetensutveckling. Enheten 
kommer även att driva och delta i arbete med utökade bidragsutbetalningar  
och med uppbyggnad av process och systemstöd för att kunna hantera en ökad 
utbetalningsvolym. Under 2023 har enheten även en aktiv roll i övergången till 
Statens servicecenter för lönehanteringen.

4.3. Strategisk och löpande kommunikation av Brås kunskap 
Enheten för kommunikation stödjer myndighetsledningen och enheterna  
i arbetet med kommunikation, såväl strategiska metodfrågor som innehåll i och 
genomförande av kommunikationsinsatser. En del av arbetet görs inom ramen 
för särskilda projekt och satsningar, men huvuddelen av arbetet sker i det dagliga, 
löpande arbetet. 

De områden som kommunikationsenheten kommer att prioritera att utveckla 
under året är digital användarupplevelse och tillgänglighet, relevant och effekt
fokuserad kommunikation, internkommunikation och strategisk kommunika
tion. Inom digital användarupplevelse kommer det visuella gränssnittet på 
webbplatsen bra.se att ses över parallellt med fortsatta förbättringar av tillgäng
ligheten, i syfte att webbplatsens innehåll ska vara lätt att hitta, använda och 
förstå samt bidra till ett fortsatt starkt varumärke. För att förtydliga bilden av 
rättsväsendets och brottsförebyggande aktörers behov och förväntningar på 
kommunikation från Brå kommer en målgruppsundersökning att genomföras. 
Vidare ska vi öka vår närvaro i utvalda sociala kanaler för att i än högre grad  
nå fram till prioriterade målgrupper, såsom brottsförebyggande aktörer och 
myndigheter inom rättsväsendet. På internkommunikationens område ska vi 
fortsätta att utveckla intranätet och stödet vid interna kanalval. Under 2023 
kommer vi även fortsätta att stärka arbetet med den strategiska kommunika
tionen, bland annat genom kompetensutvecklingsinsatser inom myndigheten.
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4.4. It, digitalisering och interna stödsystem
Itarbetet på Brå omfattar interna nätverk, itrelaterad utrustning, itrelaterat 
supportstöd och itsäkerhet samt förvaltning och nyutveckling av statistiksystem 
och interna stödsystem. Men arbetet omfattar även externa förbindelser mot 
internet och utlokaliserade servrar liksom med andra myndigheter inom rätts
väsendet. Därtill kommer det itintensiva arbetet med olika typer av statistik 
som Brå producerar. 

En viktig del av Brås verksamhet handlar om att förädla data till kunskap, vilket 
till stora delar stöds av digitala processer. Senare års fokus på digitalisering har 
ökat kraven på att ta del av allt mer digital information, vilket höjer kraven på 
vår digitala förmåga. En hög digital förmåga ska inte likställas med avancerat 
itstöd, utan ska snarare ses som förmågan att anpassa sig efter digitaliseringens 
förändrade förutsättningar. Det kan till exempel handla om graden av automati
serade processer.

Något som digitaliseringen leder till är större mängder data och högre förvänt
ningar på att kunna ta del av data. Det medför nya förväntningar på Brå att 
kunna tillhandahålla data på fler sätt än tidigare. Digitalisering bör inte för
växlas med mer sofistikerad it och teknik. Det är inget mål i sig utan enbart ett 
medel för att utveckla verksamheten. Målet med digitaliseringen är i stället att 
kontinuerligt öka nyttan av det som produceras och, i förlängningen, utföra våra 
uppdrag på ett bättre sätt. Under 2023 kommer arbetet med att implementera 
Brås digitaliseringsstrategi att fortsätta.

4.5. Juridik, upphandling, registratur och arkiv
Vid kansliet för juridik, upphandling, registratur och arkiv finns myndighetens 
juristfunktion, upphandlingsfunktion och funktion för registratur och arkiv. 
Juristfunktionens uppdrag är att ge råd, stöd och service inom sitt ansvars
område, att ständigt förbättra och utveckla processer, rutiner och arbetssätt och 
att säkerställa att arbetet utgår från och följer gällande lagar, avtal och bestäm
melser. Upphandlingsfunktionen lämnar stöd i ärenden om offentlig upphand
ling samt följer upp, kvalitetssäkrar och samordnar myndighetens upphandling
ar och avtal. Funktionen för registratur och arkiv lämnar stöd och råd samt 
ansvarar för myndighetens arbete, övergripande styrning och utveckling inom 
områdena registratur och arkiv. Vid kansliet är även informationssäkerhets
ansvarig och dataskyddsombudet placerade, i form av tillikabefattningar. Bland 
de vanligaste uppgifterna finns hantering av personuppgifter och sekretessfrågor. 
Vidare har den juridiska funktionen det övergripande ansvaret för arbetet med 
remisser, med uppgift att samordna Brås yttranden och se till att remisserna 
handläggs på ett ändamålsenligt sätt.

Kansliets verksamhet är till största del av löpande händelse och efterfrågestyrd 
karaktär. Utöver det är avsikten att under 2023 exempelvis se över vissa av 
myndighetens styrdokument och införa en digitaliserad ärendehantering på 
myndigheten.
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4.6. Myndighetens säkerhetsarbete
Utgångspunkten för säkerhetsarbetet är att det ska bedrivas ur ett helhetsper
spektiv, eftersom dessa frågor ofta skär igenom Brås verksamhet utan hänsyn till 
myndighetens organisatoriska struktur. Arbetet utvecklas successivt och bedrivs 
med utgångspunkt i perspektiven personalsäkerhet, fysisk säkerhet, informa
tionssäkerhet och itsäkerhet.

För att säkerställa en kontinuerlig och ändamålsenlig utveckling och styrning  
av säkerhetsarbetet, kommer Brå under 2023 att implementera riktlinjer för  
en generisk modell för riskbedömningar. Vi arbetar också vidare med att göra  
en säkerhetsskyddsanalys av myndighetens verksamhet, och med att anpassa 
informations och itsäkerhetsskyddet till föreskrifterna från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2020:6, MSBSF 2020:7 och MSB 
2020:8). Det är ett ständigt pågående arbete att stärka informationssäkerheten, 
och i enlighet med regeringens återrapporteringskrav i regleringsbrevet inför 
2023 kommer en redogörelse för detta arbete att lämnas till regeringen.

4.7. Myndighetens miljöarbete
Begränsad klimatpåverkan är ett av de sexton miljökvalitetsmålen som riks
dagen har antagit. För att uppnå detta behöver hela samhället bidra och aktivt 
arbeta för att minska verksamheternas klimatpåverkan. Brå bedriver ett system
atiskt miljöarbete med fokus på påverkan från myndighetens resursförbrukning, 
tjänsteresor, användning av datorer och annan elektronik, pappersanvändning 
och avfall. Under 2023 uppdateras vår miljöpolicy och miljöorganisation då 
detta arbete inte genomfördes under 2022 på grund av resursbrist. Under 2023 
kommer vi även att rapportera enligt uppdraget om att tillvarata erfarenheter 
från pandemin, för att minska utsläpp från tjänsteresor. Denna redovisning,  
och utvecklingen av arbetssätt inom ramen för detta uppdrag, ingår som en 
integrerad del i myndighetens miljöarbete.

4.8. Myndighetens arbete med tillgänglighet
Brå fortsätter arbetet för att våra webbplatser ska följa kraven som finns i lagen 
om tillgänglighet till digital offentlig service. I arbetet ingår även att förbättra 
tillgängligheten till vissa av Brås statistikprodukter.

4.9. Staben
Vid Brå finns även en stab som har i uppdrag att bistå generaldirektören  
i ledningen av verksamheten. Staben samordnar bland annat verksamhetsplane
ring och de myndighetsövergripande uppgifterna om jämställdhetsintegrering, 
identifiering av angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet och omvärlds
bevakning. Staben ansvarar även för kontakten med Justitiedepartementet och 
myndigheterna i rättsväsendet. 
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5. Övriga återrapporteringskrav,  
uppdrag och uppgifter
I detta kapitel redovisar vi övriga uppdrag och uppgifter som Brå har i regle
ringsbrev eller instruktion. Eftersom flertalet av dessa uppdrag och uppgifter är 
av övergripande karaktär och genomsyrar hela eller större delar av verksam
heten redovisas de samlat i detta kapitel.

5.1. Remissyttranden, statliga utredningar och samverkans-
uppdrag
Eftersom Brå är en kunskapsmyndighet förordnas medarbetare på Brå som 
experter i statliga utredningar samt besvarar remisser och ingår i samverkans
uppdrag där Brå anges som utpekad myndighet eller är tillfrågad att delta. Dessa 
uppgifter är i vissa fall omfattande och utgör en viktig del i Brås verksamhet. 
Under 2023 kommer Brå bland annat vara representerad i kommittéerna Stärkta 
möjligheter att bekämpa bidragsbrott för myndigheter som omfattas av bidrags-
brottslagen (S 2021:03), Frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17), 
Delegation mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04) och Narkotikautredningen  
(S 2022:01).

5.2. Jämställdhetsperspektiv
I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten ska integrera ett jäm  
ställdhetsperspektiv i verksamheten genom att belysa och beakta förhållanden 
utifrån kön. Om det inte finns särskilda skäl emot det, ska vi redovisa statistik, 
uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund.

Brå ingår i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter och har 
gjort det sedan 2015. I nuvarande regeringsuppdrag ska vi fortsätta att utveckla 
arbetet med jämställdhetsintegrering, i syfte att verksamheten ska bidra till att 
nå de jämställdhetspolitiska målen. Under 2021 redovisade Brå en inriktning 
med mål för vårt arbete under 2022–2025, och under 2023 kommer vi att 
arbeta i enlighet med den. 

Brå fortsätter att avsätta tid och resurser för arbetet med jämställdhetsintegre
ring, med fokus på främst sakverksamheten och kommunikationsverksamheten. 
Det handlar till exempel om att ge en fullödig bild i statistiken och forsknings
verksamheten, där likheter och skillnader mellan könen tydliggörs. Men det 
handlar också om att i verksamheten för kunskapsstöd bidra till att det finns ett 
jämställdhetsperspektiv i kunskapsutvecklingen och i underlag för åtgärder och 
prioriteringar. 

5.3. Barn- och ungdomsperspektiv
I instruktionen för Brå anger regeringen att myndigheten ska integrera ett barn  
och ungdomsperspektiv i verksamheten genom att belysa och beakta förhåll
anden utifrån ålder. Vidare ingår Brå i regeringens kunskapslyft för barnets 
rättigheter och har i uppdrag att analysera eventuella behov av att utveckla den 
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praktiska tillämpningen av barnets rättigheter inom vårt verksamhetsområde. 
Utifrån denna analys ska vi identifiera utvecklingsområden och vidta åtgärder 
att arbeta vidare med under 2023. 

Vid Brå finns ett medarbetardrivet barn och ungdomsnätverk som genomför 
kontinuerligt kunskapsutbyte mellan enheterna inom Brås kärnverksamhet, med 
syfte att ta vara på den samlade kunskapen vid exempelvis arbete med remiss
yttranden och forskningsrapporter.

5.4. Identifiering av angelägna utvecklingsområden
Brå ska, enligt myndighetens instruktion, identifiera angelägna utvecklings
områden för rättsväsendet och det brottsförebyggande arbetet. Därtill identi
fierar vi på eget initiativ även utvecklingsområden för det förebyggande arbetet 
mot våldsbejakande extremism. Genom detta arbete ska vi bidra till att verk
samheterna inom det kriminalpolitiska området bedrivs kunskapsbaserat.  

För att bedöma vilka utvecklingsområden som är mest angelägna, inhämtar vi 
underlag om behov av utveckling och kunskap genom kontinuerlig omvärlds
bevakning, interna workshoppar och input från rättsväsendet, brottsförebygg
ande aktörer och förebyggande aktörer mot våldsbejakande extremism. De 
områden som vi bedömer som särskilt angelägna redovisar vi i årsredovisningen. 
Vi bedriver även en kontinuerlig omvärldsbevakning som bidrar till att vi kan 
hålla en hög kunskapsnivå inom ett antal särskilt viktiga områden och ger ett 
bra underlag inför vår verksamhetsplanering.

5.5. Metodstöd till rättsväsendet och  
brottsförebyggande aktörer
Med utgångspunkt i Brås verksamheter statistik, forskning och kunskapsstöd 
ger vi ett betydande operativt metodstöd till externa aktörer, främst rättsväsen
dets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser. Metodstödet 
följer Brås instruktion, om att bidra till att verksamheterna inom det kriminal
politiska området bedrivs kunskapsbaserat.

Det operativa metodstödet vid Brå innebär bland annat överföring av kunskap 
om arbetssätt och verksamheter som kan bidra till konkret utveckling och 
förändring hos berörda verksamheter. Metodstödet kan vara mer eller mindre 
omfattande, och stora delar av verksamheten inkluderar någon form av operativt  
stöd, eller är renodlade metodstödsprojekt. I forskningsverksamheten är det till 
exempel vanligt att, i samband med publicering av rapporter, också förmedla 
resultaten genom möten, seminarier och utbildningsliknande insatser för mål
gruppen. När det gäller verksamheten för kunskapsstöd utgör metodstöd en stor 
del av kärnverksamheten, genom dess uppdrag att samordna, utveckla och 
sprida kunskap och ge behovsanpassat stöd till relevanta aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå. 
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5.6. The Stockholm Criminology Symposium
På regeringens uppdrag arrangerar Brå den årliga forskningskonferensen  
The Stockholm Criminology Symposium, som under 2023 äger rum den  
12–14 juni. Vi ansvarar även för prisceremonin för Stockholmspriset i krim
inologi, The Stockholm Prize in Criminology. Huvudtemat för 2023 års  
symposium kommer att vara “Principled and equitable law enforcement”.

Initiativ: Regeringen (följer av instruktionen).

Målgrupper: Forskare, beslutsfattare och praktiker inom rättsväsenden,  
kriminologi och det övriga kriminalpolitiska fältet.

Startår: 2022.

Redovisning: 2023.

6. Verksamhetsfinansiering 2023

Intäkter (tkr)  

Anslagsmedel 300 822

Avgiftsinkomster 1 151

Externa medel 3 600

Summa intäkter 305 573

Kostnader (tkr)  

Personalkostnader 156 876

Driftkostnader 92 019

Lämnade bidrag 56 678

Summa kostnader 305 573
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