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Generaldirektören om året som gått
Även 2021 präglades av pandemin och blev det andra året när de anställda 
på Brå till stor del bedrev verksamheten från sina hemmakontor, vilket varit 
påfrestande och krävt anpassningar i verksamheten. Tack vare personalens 
kunnande, engagemang och kreativitet har myndigheten kunnat leverera en-
ligt sitt uppdrag och med hög kvalitet. 

Statistikverksamheten är omfattande och Brå utvecklar statistiken för att bätt-
re möta användarnas behov. Under året publicerades för första gången sta-
tistik över målsägare för ett urval av de anmälda brotten, liksom ny statistik 
över hatbrott, som tagits fram enligt en mer ändamålsenlig metod än tidigare. 
Vid sidan om den omfattande ordinarie produktionen av såväl register- som 
surveybaserad statistik gjordes flera särskilda analyser och redovisningar 
utifrån bland annat Nationella trygghetsundersökningen, samt analyser av 
pandemins inverkan på nivåerna i statistiken över anmälda brott.

Från forskningsverksamheten redovisade Brå ett flertal regeringsuppdrag 
under året. Bland annat redovisades kunskap om narkotikamarknader, våld 
i ungas parrelationer, dödligt skjutvapenvåld i Sverige jämfört med i andra 
europeiska länder, strategiska brott bland unga, islamofobiska hatbrott samt 
om informationsdelning mellan främst socialtjänst och polis. Brå redovisade 
även ett antal egeninitierade projekt om bland annat enhetlighet i dömandet, 
misstänkta för brott bland personer med inrikes och utrikes bakgrund, för-
söksverksamhet för att förbättra brottsutredningarna avseende våldtäkt och 
om finansiering av terrorism. 

Brås kunskapsstöd till brottsförebyggande arbete växer och myndigheten 
fortsatte under året att driva och medverka i nätverk och sammanslutningar 
på nationell nivå, ge omfattande stöd till länsstyrelser och utbilda och stötta 
lokala företrädare i brottsförebyggande arbete. I kunskapsstödet ingår Cen-
ter mot våldsbejakande extremism (CVE), som under året publicerade flera 
rapporter och stödmaterial, och arrangerade och medverkade i seminarier, 
konferenser och sammankomster av olika slag. Arbetet med att ge handfasta 
och behovsanpassade råd till kommuner fortsatte, och likaså stödet till aktö-
rer som arbetar med IS-återvändare. 

Brå skulle inte fungera utan en förvaltningsverksamhet, och under året fast-
ställdes bland annat en ny kommunikationspolicy och en långsiktig digitali-
seringsstrategi. Under året tog också det nya Kansliet till stöd för Rådet för 
digitalisering av rättsväsendet fastare form och kom igång med verksamheten. 
Under 2021 bedrevs stödet i form av administration, planering, analys och 
uppföljning av de aktiviteter och processer som är överenskomna mellan de 
myndigheter som ingår i rådet. 

Det har varit ett intensivt och spännande år, där Brå bidragit med kunskap, 
fakta och stöd till nytta för förebyggande aktörer, rättsväsendet och reger-
ingen, i deras arbete med att förebygga och bekämpa brottsligheten och öka 
tryggheten i samhället.

Björn Borschos

Tillförordnad  generaldirektör

Stockholm i februari 2022

GENERALDIREKTÖREN OM ÅRET SOM GÅTT
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Om Brottsförebyggande rådet

Uppdrag
Brå, som har rollen som kunskapscentrum för rättsväsendet, är en myndig-
het under Justitiedepartementet. Myndigheten har till uppgift att bidra till 
kunskapsutvecklingen inom rättsväsendet och det kriminalpolitiska områ-
det, samt att främja brottsförebyggande arbete och förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism. 

Brå har tre verksamhetsgrenar: statistikverksamhet, forskningsverksamhet 
samt verksamhet för kunskapsstöd, och verksamheterna sträcker sig över 
stora delar av det kriminalpolitiska sakområdet. Därutöver tillkommer ett 
flertal betydande interna stödverksamheter, såsom it och kommunikation. En 
mer detaljerad beskrivning av de frågor som vi arbetar med under respektive 
verksamhetsgren finns under respektive avsnitt i resultatredovisningen. 

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

En viktig uppgift för Brå är att bistå andra myndigheter och aktörer genom 
att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och statistik. En annan upp-
gift är att ge direkt stöd till externa aktörer, främst rättsväsendets myndighe-
ter, men även andra myndigheter och instanser vars verksamhet har betydelse 
i arbetet mot brott och våldsbejakande extremism. Med stöd avses här över-
föring av sådan kunskap om brottsligheten och om myndigheternas arbetssätt 
eller verksamheter, som kan ligga till grund för beslut om hur dessa verksam-
heter ska bedrivas, framför allt med inriktning på utveckling och förbättring. 
Visst stöd utgår från Brås statistikverksamhet, men merparten av stödet utgår 
från forskningsverksamheten samt från verksamheten för kunskapsstöd, som 
bedrivs vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete och vid Cen-
ter mot våldsbejakande extremism (CVE).

Organisation
Brå är en förhållandevis liten myndighet som i slutet av december 2021 hade 
ca 160 anställda och leds av en generaldirektör. 

Sakverksamheten är indelad i sex enheter (inklusive två funktioner) och ett 
center. Förvaltningsavdelningen är indelad i fyra enheter och ett kansli för 
juridiskt stöd, upphandling och registratur.

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

Insynsråd
Till organisationen hör också Brås insynsråd, vars uppgift är att utöva sam-
hällets insyn i myndighetens organisation och verksamhet och att ge general-
direktören råd för att verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstäm-
melse med målen för den. Ledamöterna i insynsrådet utses av regeringen och 
Brås generaldirektör är ordförande. Fyra protokollförda möten genomfördes 
under 2021.

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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Rättsstatistik

Statistiska undersökningar

Forskning och utveckling

Utvärdering 
och polisforskning

Kommunikation

Personal

Ekonomi och kontorsservice

Kansli för juridik, upphandling, 
registratur/arkiv

Stab

IT

Förvaltningsavdelning

Generaldirektör

Forskning om ekonomisk 
och organiserad brottslighet

Utveckling av 
brottsförebyggande arbete

Center mot våldsbejakande 
extremism (CVE)

Kansliet till stöd för  
Rådet för digitalisering av 

rättsväsendetInsynsråd

Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd
Knutet till Brå är även ett vetenskapligt råd med ledande företrädare för aka-
demin som är verksamma inom kunskapsfält där myndigheten återkommande 
har behov av expertis. De sex ledamöterna hade sin hemvist vid sex olika 
universitetsinstitutioner, fördelade på fem universitet. Ledamöterna informe-
ras om Brås produktion och engageras för att ge råd och att vetenskapligt 
granska publikationer. Under året genomgick manus till 19 publikationer 
extern vetenskaplig granskning, varav 12 granskades av det vetenskapliga 
rådets ledamöter. Flera av publikationerna granskades av fler än en granska-
re. Sammantaget genomfördes 29 externa vetenskapliga granskningsinsatser, 
varav 10 av ledamöterna i det vetenskapliga rådet.

Kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendet
Vid myndigheten finns ett kansli till stöd för Rådet för digitalisering av rätts-
väsendet. Kansliet ger stöd i form av administration, planering, analys och 
uppföljning. Det förvaltar och vidareutvecklar också de gemensamma verktyg 
som gemensamt beslutats av de myndigheter som ingår i rådet. Kansliet är 
placerat direkt under Brås generaldirektör, som även är rådets ordförande. 
Kansliets arbete återrapporteras i separat ordning till regeringen i en myndig-
hetsgemensam årsredovisning som lämnas den 22 februari.

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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Om resultatredovisningen

Resultatredovisningens struktur
Resultatredovisningen är främst uppdelad på tre kapitel, utifrån Brås tre 
huvudsakliga verksamhetsområden: statistik, forskning och kunskapsstöd. I 
vart och ett av dessa kapitel utgår återrapporteringen från Brås instruktion, 
återrapporteringskraven i regleringsbrevet samt övriga regeringsbeslut. I ett 
separat kapitel, Övriga återrapporteringskrav, uppdrag och uppgifter, åter-
rapporteras de myndighetsgemensamma uppgifter och återrapporteringskrav 
som inte ingår i något av de tre huvudsakliga verksamhetsområdena. Verk-
samheten vid kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendet, 
som bedrivs i enlighet med förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitali-
sering, ingår inte i någon av Brås verksamhetsgrenar. Det huvudsakliga skälet 
till detta är att, även om det är Brå som tillhandahåller dessa kanslifunktio-
ner, bedrivs verksamheten på uppdrag av Rådet för digitalisering av rättsvä-
sendet, och det är också till rådet som rapportering sker. Därför har kansliets 
verksamhet exkluderats från Brås resultatredovisning.

Under avsnittet övriga återrapporteringskrav, uppdrag och uppgifter redo-
visas myndighetens uppdrag och uppgifter som är av övergripande karaktär 
och ingår inte i några av våra huvudsakliga verksamhetsområden. Avsnittet 
kompetensförsörjning avser myndighetens återrapportering av kompetens-
försörjning, sjukfrånvaro samt andra relevanta förändringar i myndighetens 
personalstruktur. Resultatredovisningen avslutas med en sammanställning av 
myndighetens totala kostnader och intäkter fördelade på respektive verksam-
hetsområde. 

Som bilagor till årsredovisningen lämnas en sammanställning av publiceringar 
under året samt en sammanställning av identifierade angelägna utvecklings-
områden för rättsväsendet, för det brottsförebyggande arbetet och det före-
byggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Om resultatbedömningen
Årsredovisningen ska innehålla väsentlig information om vad myndigheten 
har presterat i förhållande till uppgifter och mål som regeringen har beslutat 
för myndighetens verksamhet. Redovisningen ska också innehålla analyser 
och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling. Myndighe-
ten ska även ta fram resultatindikatorer och redovisa enligt dessa, om det inte 
medför kostnader som menligt påverkar verksamheten.

Resultatbedömningen i årsredovisningen är inte baserad på resultatindikato-
rer, eftersom det skulle förutsätta att resultatindikatorerna på ett rättvisande 
sätt speglade prestationerna och att det vore meningsfullt att jämföra dessa 
mellan åren. Brås bedömning är dock att sådana kvantitativa jämförelser i 
normalfallet inte vore meningsfulla, medan däremot en beskrivning av vad 
som genomförts i form av projekt och annan verksamhet under året på ett 
bra sätt speglar myndighetens prestationer. Det beror på dels att den löpande 
statistikproduktionen i normalfallet inte varierar mellan åren, dels att både 
antalet statistikprodukter som förändras eller nyutvecklas och antalet forsk-
ningsrapporter som färdigställs under ett visst år varierar beroende på upp-
dragens omfattning och komplexitet. I verksamheten för kunskapsstöd påver-
kas inriktningen på verksamheten av förändrade behov i omvärlden och den 
måste därför vara flexibel och ständigt anpassas till målgruppernas behov.

OM RESULTATREDOVISNINGEN
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Den samlade bedömningen av respektive verksamhetsgrens resultat utgår där-
för i huvudsak från hur myndighetens arbete bedrivits utifrån de förhållanden 
och perspektiv som är relevanta för verksamhetsgrenen. I bedömningen av re-
sultaten har hänsyn tagits vilka förutsättningar som finns för genomförandet 
på myndigheten i relation till förväntningarna på myndigheten. När det gäller 
förutsättningarna att genomföra verksamheterna vägs bl.a. faktorer såsom 
extern påverkan, som myndigheten inte råder över, samt genomförandekapa-
citet. Ifråga om förväntningarna på myndigheten ska uppdrag och uppgifter 
genomföras enligt planerad bemanning och budget.

Vissa uppgifter om verksamheten, som på ett upplysande sätt speglar resul-
tatet och går att jämföra mellan åren, redovisas dock löpande i texten eller i 
tabeller och ingår i den samlade bedömningen. 

Resultatet har sedan bedöms utifrån följande tregradiga skala:

•  Ej tillfredsställande – resultatet kan inte anses stå i proportion till vare  
 sig förutsättningarna eller förväntningarna på myndigheten.

•  Tillfredsställande – resultatet står i proportion till förutsättningarna men  
 inte till förväntningarna på myndigheten.

•  Gott – resultatet står i proportion till förväntningarna på myndig- 
 heten.

Brå redovisar inga styckkostnader i årsredovisningen. Brås bedömning är att 
myndigheten inte handlägger något ärendeslag med ett stort antal ärenden.

OM RESULTATREDOVISNINGEN
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Statistikverksamheten
Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom ämnesområdet rättsväsendet 
och producerar årligen ett flertal statistikprodukter om brottsligheten och 
rättsväsendets reaktioner på brott. I den officiella statistiken ingår både re-
gisterbaserad statistik och surveybaserad statistik. Vidare tar Brå fram andra 
statistikslag och produkter som bygger på analys av särskilt insamlade data, 
och som inte ingår i den officiella statistiken. Inom statistikverksamheten pro-
ducerar Brå löpande ett antal regelbundet återkommande statistikprodukter 
och utvecklar också nya produkter i projektform.

Genomförande

Publicerad statistik
I enlighet med publiceringsplanen publicerades både kriminalstatistikens åtta 
produkter med slutlig årsstatistik (se här nedan) och den periodiskt åter-
kommande surveybaserade statistiken, som under 2021 innebar Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) och Politikernas trygghetsundersökning 
(PTU). Därtill publicerades för första gången den nya formen av statistik över 
polisanmälda hatbrott (rapport 2021:17).

Under året fortsatte Brå att göra särskilda pandemianalyser, baserade på den 
preliminära månadsstatistiken över anmälda brott, i syfte att belysa eventuella 
konsekvenser av pandemin på den registrerade brottsligheten. Pandemianaly-
serna har publicerats på Brås webbplats.

Kriminalstatistiken
De uppgifter som ligger till grund för Sveriges officiella kriminalstatistik 
samlar Brå in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Uppgifterna publiceras 
i form av åtta slutliga produkter, med fokus på olika skeden i brottmålspro-
cessen: 

• Anmälda brott

• Konstaterade fall av dödligt våld

• Handlagda brott

• Misstänkta personer

• Handlagda brottsmisstankar

• Lagförda personer1

• Kriminalvård

• Återfall i brott

Samtliga slutliga produkter finns tillgängliga på Brås webbplats, i form av 
fristående tabeller och beskrivande rapporter. Anmälningsstatistiken är även 
sökbar i en interaktiv statistikdatabas. Därutöver publicerades preliminär 
återfallstatistik med kortare uppföljningsperiod, halvårstatistik över anmälda 
brott respektive handlagda brott, samt preliminär månads- och kvartalsstatis-
tik över anmälda brott för innevarande år. Därtill publicerades uppdaterade 
versioner av publikationen Klassificering av brott.

STATISTIKVERKSAMHETEN

  1 Statistiken publicerades enligt plan den 27 maj 2021. På grund av att ett mindre fel sedan upptäcktes, publicerades 
även korrigerad statistik den 7 oktober 2021. 
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Surveybaserad statistik
Sedan 2006 genomför Brå årligen frågeundersökningen NTU, vars syfte är att 
undersöka utvecklingen vad gäller människors utsatthet för brott, upplevelse 
av trygghet och förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers erfarenheter 
av kontakter med rättsväsendet. Huvudredovisningen av 2021 års mätningar 
gjordes i rapport 2021:11. Till huvudrapporten hör också en teknisk rapport 
(rapport 2021:12). Under året publicerades därutöver tre kortanalyser av 
NTU: en som redovisar de sammanlagda resultaten för 2019 och 2020 för 
Sveriges kommuner (NTU kortanalys 2/2021), en med fokus på de uppfölj-
ningsintervjuer som gjorts med intervjupersoner som uppgivit att de utsatts 
för brott (NTU kortanalys 3/2021) och en som beskriver och analyserar bort-
fallets utveckling i NTU (NTU kortanalys 1/2021).

Frågeundersökningen PTU kartlägger omfattningen av hot, våld och trakasse-
rier mot politiskt förtroendevalda i riksdag, kommunfullmäktige, landstings-
fullmäktige och regionfullmäktige. Förutom själva utsattheten mäts även oro 
för utsatthet samt konsekvenser av utsatthet. PTU har tidigare genomförts 
vid fyra tillfällen, och resultatet av 2021 års insamling redovisades i rapport 
2021:13 samt i en tillhörande teknisk rapport (rapport 2021:14).

Kvalitetsarbete i statistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå även för att utveckla kvalite-
ten i den befintliga officiella statistiken och det underliggande produktionssys-
temet. Arbetet tar sin utgångspunkt i det normsystem som reglerar produktio-
nen av officiell statistik samt de förbättringsområden som löpande identifieras 
för Brås verksamhet. För att kunna producera statistik enligt plan och med 
ändamålsenlig kvalitet följs de kvalitetskriterier som är uppställda för den of-
ficiella statistiken genom framtagna rutiner och processer för kvalitetssäkring. 
I det ingår bland annat att statistikens kvalitet och ändamålsenlighet regel-
bundet stäms av med användare, genomgår vetenskapliga granskningar vid 
utveckling av statistiken samt bedöms i olika fördjupade analyser av statisti-
kens kvalitet. I enlighet med kvalitetskrav i förordningen om officiell statistik 
och i Statistiska centralbyråns föreskrifter, har Brå under året även deklarerat 
och utvärderat kvaliteten i den registerbaserade kriminalstatistiken och den 
surveybaserade statistiken, på både områdes- och produktnivå. Resultatet 
från kvalitetsutvärderingen rapporterades in till Statistiska centralbyrån i 
början av januari 2022. 

Statistikverksamhetens produkter ska uppfylla användarnas behov, och där-
för utvecklas statistiken löpande. För att säkerställa en hög kvalitet behöver 
förändrade och nyutvecklade statistikprodukter noggrant förankras med 
centrala användare redan under utvecklingsarbetet. Brå har också särskilda 
användarråd för NTU, PTU och hatbrottsstatistiken, för att säkerställa att 
statistiken är rätt utformad och uppfyller användarnas behov. Av samma skäl 
knyts alltid både interna och externa referensgrupper till större utvecklings-
projekt och insatser avseende kriminalstatistiken. Arbetet med att digitalisera 
rättskedjan innebär dessutom löpande kontakter med olika delar av rätts-
väsendet, vilket bidrar till att öka de centrala målgruppernas kännedom om 
och insikter i statistiken. Brå har även ett internt statistikråd, som hanterar 
strategiska frågor för statistiken och den IT-verksamhet som är kopplad till 
statistiken. Detta råd sammanträde vid fem tillfällen under 2021.

Ett viktigt kvalitetskriterium är att statistiken ska vara tillgänglig, det vill säga 
att det ska vara tydligt hur användarna kan få tillgång till, använda och tolka 
statistikuppgifterna. Brå bedriver löpande arbete med att anpassa presentatio-
nen och spridningen av statistiken efter de riktlinjer som finns för tillgänglig-
het. Under året fortsatte Brå arbetet med att tillgänglighetanpassa statistiken 

STATISTIKVERKSAMHETEN
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enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av den 17 april 
2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgänglighetsdirek-
tivet). Under året har till exempel rapportmallar och tabeller inom ramen 
för kriminalstatistiken tillgänglighetsanpassats med målsättningen att de ska 
kunna tas i bruk under 2022. 

Inom ramen för den målbild som tagits fram för den officiella statistiken, 
medverkade Brå under året i en översyn av de benämningar och statistik-
områden för den officiella statistiken som anges i bilagan till förordning 
(2001:100) för den officiella statistiken. Dessa har med tiden blivit föråld-
rade och det övergripande syftet med översynen var att se över struktur och 
terminologi för områdesindelningarna, för att göra den officiella statistiken 
mer tillgänglig och relevant, det vill säga underlätta för användarna att få 
tillgång till, använda och tolka uppgifter. Arbetet, som samordnades av SCB, 
sammanfattades i hemställan till regeringen om förändringar i statistikförord-
ningen i enlighet med översynens resultat. 

Särskilda kvalitetsinsatser
För bättre tillgodose användarnas nuvarande och framtida behov av informa-
tion har Brå i samarbete med Kriminalvården under året bedrivit ett projekt 
med syftet att utvidga informationen om frivård i den officiella kriminal-
vårdsstatistiken. Målsättningen med projektet är att öka statistikens relevans, 
tydlighet och tillgänglighet. Den utvidgade statistiken kommer redovisas i 
samband med publiceringen av kriminalvårdsstatistiken 2022.

Under hösten påbörjade Brå på uppdrag av regeringen även en kvalitets-
granskning av statistiken över anmälda misshandelsbrott. I uppdraget ingår 
att publicera tillförlitliga skattningar av nivån och utvecklingen av anmälda 
misshandelsbrott för åren 2019–2021, och därmed kunna tillhanda hålla 
bättre underlag för uppföljning av arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Upp-
draget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023. Brå har 
också under året fortsatt samarbetet med Polismyndigheten, Åklagarmyndig-
heten och andra berörda myndigheter för att öka kvaliteten i registreringen av 
brottskoder hos myndigheterna. 

Utveckling av statistikprodukter och produktionssätt
Förutom att ta fram löpande statistik har myndigheten under året även fort-
satt att utveckla nya statistikprodukter och produktionssätt för att möta nya 
användarbehov och effektivisera arbetet. Till följd av begränsad it-kapacitet 
under året har Brås samlade arbete med att utveckla nya produkter, metoder 
och arbetssätt dock inte kunnat bedrivas i planerad omfattning eller i förvän-
tad takt.

Digitaliseringen av rättsväsendet
Under 2021 fortsatte Brå, utifrån regeringsuppdrag och den gemensam-
ma plan som de så kallade RIF-myndigheterna har redovisat till regeringen 
(Ju2020/03455/KRIM), att tillsammans med flera av rättsväsendets myndig-
heter genomföra och planera delar av den andra etappen av Rättsväsendets 
informationsförsörjning (RIF). Målet med samarbetet är att digitalisera och 
utveckla informationsutbytet mellan myndigheterna i rättsväsendet och göra 
det möjligt att följa ärenden som rör brottmål elektroniskt genom rättsked-
jan, i ett gemensamt och strukturerat format. Den andra etappen syftar bland 
annat till att ge underlag för förbättrad statistik och verksamhetsuppföljning 
inom rättsväsendet, ett arbete där Brå som statistikansvarig myndighet har 
den viktiga uppgiften att skapa förutsättningar för att öka kriminalstatisti-
kens relevans och kvalitet samt tillgodose ytterligare användningsområden 
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för statistiken. Samverkan inom ramen för rättsväsendets digitalisering är 
omfattande och bedrivs under rådet och kansliets ledning utifrån en etablerad 
organisation för digitaliseringen genom olika styrgrupper och arbetsgrupper, 
både permanenta och av mer tillfällig karaktär. Brå har under året medverkat 
i ett flertal styr-, projekt- och arbetsgrupper för digitaliseringens bedrivande. 
Exempelvis har Brå medverkat i arbetet med en strategisk plan för digitalise-
ringen (2023–2027), i framtagandet av riktlinjer för registrering av geografisk 
plats, samt i en förstudie rörande utbyte av beslagsuppgifter. 

En myndighetsgemensam beskrivning av vilket arbete som genomförts och 
vilka nyttor som realiserats redovisar rådet till regeringen (Justitiedeparte-
mentet) den 22 februari 2022.  Brå har även medverkat i arbetet med den 
plan över gemensamma utvecklingsinsatser där digitalisering kan bidra till en 
effektivare rättskedja, som myndigheterna avser att genomföra under 2022 
(dnr 0304/21), samt delredovisningen av den strategiska plan (dnr 0304/21) 
som kansliet redovisade till regeringen (Justitiedepartementet) den 30 septem-
ber 2021.

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

De systemomläggningar som följer av digitaliseringen av rättskedjan innebär 
att Brå behöver göra anpassningar av det interna statistiksystemet SOR (sys-
temet för officiell rättsstatistik). Arbetet med systemomläggningarna görs för 
att säkerställa att myndigheten kan fortsätta att publicera officiell kriminal-
statistik utan hinder och med bibehållen kvalitet. Digitaliseringen av rätts-
kedjan kräver således betydande IT-insatser vid Brå som i huvudsak handlar 
om systemutveckling som måste göras parallellt med myndighetens befintliga 
leveranser av kriminalstatistik. 

Utveckling av ny statistik som belyser rättsväsendet 
För att tillvarata den potential som digitaliseringen av rättsväsendet innebär 
för utvecklingen av kriminalstatistiken, bedriver Brå ett långsiktigt arbete 
med målsättningen att ta fram nya löpande statistikprodukter som ska kunna 
användas för uppföljning av rättsväsendets verksamheter. Avsikten är att den 
nya statistiken ska förbättras successivt i takt med digitaliseringsarbetet, och 
den kommer således att vara föremål för vidareutveckling i många år fram-
över. Initialt utgör den nyutvecklade statistiken därför inte officiell statistik. 
Arbetet bedrivs vid funktionen för utveckling av rättsstatistik (Fur) som för 
fjärde året publicerade resultat från två nyutvecklade statistikprodukter som 
beskriver handläggningsresultat respektive genomströmningstider i brott-
målsprocessen från anmälan om brott till beslut om åtal. Under året fortsatte 
Fur även arbetet med att ta fram standardiserade nyckeltal för brottmåls-
statistiken, i syfte att bättre tillgängliggöra resultaten i statistiken. Vidare 
avslutade funktionen ett flerårigt arbete med att utveckla ny statistik över 
fysiska personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälan för utval-
da brottstyper riktade mot person. En stor del av utvecklingsarbetet har fått 
läggas på kvalitetssäkring av data, vilket påverkat utvecklingstakten. Den nya 
statistiken över målsägare vid brottsanmälan 2014–2020 publicerades i form 
av en statistikrapport, tabeller och ett ramverk på myndighetens webbplats i 
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december 2021 och planeras att framgent tas fram löpande. Eftersom statisti-
ken är avsedd att vidareutvecklas utgör den dock ännu inte officiell statistik.

Övrig redovisning och återrapportering

Hatbrottsstatistiken
Av Brås instruktion framgår att myndigheten ska ta fram kunskap om hat-
brott. Den årliga styrningen av arbetet har förändrats och innebär sedan 
några år att Brå har i uppdrag av regeringen att vartannat år ta fram statistik 
om hatbrott och vartannat år genomföra fördjupade studier om hatbrott. Un-
der året har Brå utifrån en ny metod producerat statistik över de ärenden som 
hatbrottsmarkerats av polisen. Den nya metoden innebär att den på ändamål-
senligt sätt kan användas för att följa upp polisens sätt att hantera anmälning-
ar med hatbrottsmotiv. Statistiken redovisades i rapport 2021:17.

Statistiska analyser
Inom statistikverksamheten genomförs statistiska analyser av befintlig statis-
tik och grunddata för att bidra till fördjupad kunskap om brott, till exempel 
brottsoffer, gärningspersoner, omständigheter vid brotten, otrygghet och oro 
för brott samt rättsväsendets hantering av anmälda brott, från utredning till 
dömande. Fördjupade analyser kan också bidra till kunskaper om statistikens 
metodologiska möjligheter och begränsningar.

En särskild funktion inom statistikverksamheten analyserar befintlig statistik 
och grunddata om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsre-
sultat. Funktionen tar fram så kallade kortanalyser, som inte är lika resurs-
krävande och djuplodande som forskningsprojekten. Till grund för valen av 
analysobjekt ligger dels myndighetens arbete med att identifiera angelägna ut-
vecklingsområden, dels särskilda kontakter med myndigheterna i rättsväsen-
det och med forskare. Flera kortanalyser lyfter fram skillnader mellan kvinnor 
och män och mellan flickor och pojkar, vilket kan nyttjas som underlag till 
åtgärder som kan kopplas till de jämställdhetspolitiska delmålen. 

Utöver tre kortanalyser av NTU (se ovan) publicerades under året ytterligare 
två kortanalyser, dels en om vilka faktorer som har betydelse för att brottsut-
satta ska polisanmäla misshandel, hot, personrån och sexualbrott (kortanalys 
1/2021), dels en om kommunala variationer i risken att känna sig otrygg vid 
utevistelse i det egna bostadsområdet (kortanalys 2/2021).

Utlämnande av grunduppgifter från statistiken
I Brås statistikverksamhet ingår också att ta ut grunduppgifter från statis-
tikens register till forskning och att sammanställa specialanpassad beställd 
statistik. Beställningarna avser i huvudsak grunddata från den officiella 
kriminalstatistiken, men även från den surveybaserade statistiken samt 
hatbrottsstatistiken. Här ingår ofta att bistå med omfattande rådgivning till 
beställarna. Myndigheten använde under 2021 cirka en årsarbetskraft för att 
handlägga 88 beställningar av specialstatistik eller mikrodata från kriminal-
statistikens register. 

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

Brå har ett relativt omfattande internationellt engagemang som innebär att 
myndigheten årligen levererar statistikuppgifter till flera internationella organ 
samt representerar Sverige i olika internationella arbetsgrupper för statistik. 
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Bland annat levererar Brå årligen uppgifter till den europeiska statistiken som 
samlas in av Eurostat samtidigt med rapporteringen till FN-organet UNOD-
C:s10 undersökning om brott, Crime trends survey (CTS). Den gemensamma 
datainsamlingen sker sedan 2017 enligt ett system för klassificering av brott, 
International classification of crime for statistical purposes (ICCS) som ut-
vecklats för att uppnå en mer harmoniserad kriminalstatistik. Brå har tidigare 
bedrivit ett arbete för att översätta de nationella systemen för registrering av 
brott till ICCS-systemet, vilket resulterat i en korrespondenstabell som löpan-
de uppdateras. Brå har haft målsättningen att implementera ICCS i systemet 
för officiell rättsstatistik (SOR), i syfte att effektivisera rapporteringen av 
uppgifter till internationella organ, men det arbetet har senare fått prioriteras 
ned till förmån för andra aktiviteter.

Vid ett tiotal tillfällen under året bidrog Brå också med statistiska uppgifter 
och konsultationer rörande kriminalstatistik på förfrågan från Eurostat, från 
andra EU-organ samt från UNODC med flera. 

Som ansvarig för hatbrottsstatistiken har Brå åtaganden gentemot det inter-
nationella samarbetsorganet för demokratiska institutioner och mänskliga 
rättigheter ODIHR och EU:s byrå för grundläggande rättigheter, FRA, vilket 
bland innebär att Brå lämnar statistiska uppgifter angående polisanmälda 
hatbrott.

Resultatbedömning
Brå har under året i huvudsak upprätthållit produktionen av statistiken i 
enlighet med aktuell publiceringsplan. I och med att ett mindre fel upptäcktes 
inom statistiken för lagförda brott justerades denna under året men detta be-
döms ha haft mindre inverkan på årets samlade statistikpublicering. Myndig-
heten har fortsatt att utveckla kvaliteten i den officiella statistiken, följa upp-
ställda kvalitetskriterier och rapportera in resultatet av detta arbete i enlighet 
med tidsplanen. Arbetet med att användaranpassa statistikprodukterna har 
fortlöpt under året. Som ett led i denna anpassning har myndigheten bibehål-
lit det förankringsarbete som finns inom användarråden samt myndighetens 
interna statistikråd. Inom ramen för kraven på tillgänglighetsanpassning, har 
Brå fortsatt det interna arbetet med att anpassa rapportmallar och tabeller. 
Inom övriga delar av statistikverksamheten har Brå kunnat fortsätta leverera 
hatbrottsstatistiken enligt givna regeringsuppdrag samt bistått med stöd och 
data till beställare av grunduppgifter från statistiken. 

Samtidigt har myndigheten haft svårare att hålla förväntad utvecklingstakt 
till följd av begränsad IT-kapacitet. Statistikutvecklingen är en resurskrä-
vande uppgift och har därför fått stå tillbaka till förmån för det löpande 
statistikarbetet. Detta har inneburit att det samlade arbetet med att utveckla 
nya produkter, metoder och arbetssätt inte kunnat bedrivas enligt plan och 
förväntan. Myndigheten har påbörjat ett digitaliseringsarbete med fokus på 
statistikverksamheten och har under 2021 tillsatt ett flertal IT-tjänster för att 
öka kapaciteten inom utvecklingsarbetet. 

Mot bakgrund av detta bedömer myndigheten att statistikverksamhetens 
samlade resultat för 2021, i sin helhet, är tillfredsställande, det vill säga att 
årets prestationer ligger i linje med vad som kan förväntas utifrån rådande 
förutsättningar. 
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Forskningsverksamheten
Brå initierar och bedriver forskningsverksamhet som ger rättsväsendets myn-
digheter kvalificerade underlag för åtgärder och prioriteringar. Brå har också 
till uppgift att löpande bistå regeringen i kriminalpolitiska frågor. Myndig-
heten följer och analyserar brottsligheten och samhällets reaktioner på brott, 
och utvärderar och analyserar myndighetsverksamheter och tillämpning av 
lagstiftning. Forskningsverksamheten bedrivs nästan uteslutande i projekt-
form och redovisas i huvudsak i form av enskilda rapporter.

Genomförande

Forskningsproduktionen
Under året har myndigheten bidragit till att kunskapen inom det kriminalpo-
litiska området har stärkts på många sätt. Brå har tagit fram fördjupad och 
av rättsväsendet och andra samhällsaktörer efterfrågad kunskap om brottslig-
heten och brottsutvecklingen samt om verksamheterna i rättskedjan. Ny eller 
uppdaterad kunskap om brottsligheten och brottsutvecklingen, men också 
bakomliggande riskfaktorer, bidrar till att kriminalpolitiken kan bedrivas 
kunskapsbaserat. 

Merparten av de forskningsuppdrag som myndigheten fått, antingen genom 
regleringsbrevet eller via särskilda regeringsuppdrag, har redovisats i enlighet 
med ursprunglig uppdragsbeskrivning och enligt plan. Som en direkt effekt 
av pandemisituationen, då det blev svårare att samla in forskningsuppgifter, 
godkände regeringen en senarelagd redovisning under 2021 av fyra forsk-
ningsuppdrag. Samtliga redovisades till regeringen under 2021, i enlighet med 
de nya tidplanerna. 

Kunskap om brottsligheten
En central uppgift för Brå är att ta fram fördjupad kunskap om brottsligheten 
och dess utveckling. Kunskapen är efterfrågad av rättsväsendet och andra 
samhällsaktörer, liksom i lagstiftningsprocessen, som en utgångspunkt i arbe-
tet med att förebygga och bekämpa brottslighet.

Regeringsuppdrag
På uppdrag av regeringen har Brå publicerat studier om islamofobiska hat-
brott (rapport 2021:3), strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (rap-
port 2021:5), dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder 
(rapport 2021:8) samt narkotikamarknader (rapport 2021:10).

Rapporten om islamofobiska hatbrott beskriver brottens karaktär, var de 
begås och mot vem, samt vilka konsekvenser dessa handlingar har för de 
utsatta. Rapporten beskriver också skillnader mellan män och kvinnor, vad 
gäller de islamofobiska hatbrottens karaktär och konsekvenser. Dessutom 
belyser den även icke-brottsliga uttryck för islamofobi, i form av negativa 
föreställningar och attityder mot islam och muslimer. 

Rapporten om strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet redovisar 
dels vilka brott i ungdomars första lagföring som bäst indikerar en fortsatt 
kriminell karriär, dels resultaten av en forskningssammanställning om vilka 
faktorer som kan göra det lättare respektive svårare för brottsaktiva personer 
att upphöra med brott. Rapporten belyser också könsskillnader, såväl i de 
strategiska brotten som i stödbehov under upphörandeprocessen.  
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I rapporten om dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder 
beskrivs utvecklingen av den skjutvapenrelaterade dödligheten i Sverige under 
perioden 2000–2019. Förekomsten av det dödliga skjutvapenvåldet har också 
jämförts med dödligt våld med andra våldsmetoder, och den svenska utveck-
lingen har jämförts med nivåer och trender i andra europeiska länder under 
samma period. Analyserna tar hänsyn till offrens kön och ålder och visar 
bland annat på tydliga köns- och åldersskillnader i risken att bli offer för 
dödligt skjutvapenvåld. 

Rapporten om narkotikamarknader beskriver hur narkotikamarknader i 
Sverige är organiserade. Några av de frågor som besvaras är: Hur smugglas 
och distribueras narkotika idag? Vilken roll spelar kriminella nätverk i narko-
tikahandeln? Hur skiljer sig internetförsäljning från gatuförsäljningen? Vad 
karaktäriserar de personer som köper narkotika på Darknet? 

Egeninitierade forskningsprojekt
Under året publicerade Brå också de egeninitierade rapporterna Misstänkta 
för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund (rapport 
2021:9) och Ungdomsrån. En kartläggning av nuläge och utveckling (rapport 
2021:19).

I rapporten Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utri-
kes bakgrund (rapport 2021:9) beskrivs hur den registrerade brottsligheten 
fördelar sig bland misstänkta personer från olika grupper i befolkningen med 
inrikes respektive utrikes bakgrund under perioden 2007–2018. Den sam-
manfattar också den befintliga forskningen om vad skillnader mellan olika 
gruppers risker att bli misstänkta för brott kan bero på.  

I rapporten Ungdomsrån. En kartläggning av nuläge och utveckling (rapport 
2021:19) redovisar Brå utvecklingen av rån mot unga personer under 18 år 
över tid och geografisk fördelning avseende platser, misstänkta och brottsut-
satta. Den beskriver också vilka som misstänkts och vilka som utsatts, karak-
tären på brotten och ungdomars erfarenheter av personrån. 

Polis- och åklagarstudier
Utöver kunskap om brottsligheten tar Brå fram kunskap om verksamheterna 
i rättskedjan. Här ryms bland annat polisens olika verksamheter och ibland 
även åklagarverksamheten, eftersom åklagare, vid allvarligare eller mer kom-
plicerade brott, leder förundersökningarna.

Regeringsuppdrag
På uppdrag av regeringen har Brå publicerat en rapport om informationsdel-
ning mellan socialtjänst och polis (rapport 2021:2). I studien har Brå kartlagt 
vilka hinder för informationsdelning som polis, socialtjänst och andra aktörer 
identifierat i brottsförebyggande arbete kring i första hand barn och unga. I 
studien undersöks även kännedom och tillämpning av sekretesslagstiftning, 
vilka behov aktörerna har samt vilka förändringar som efterfrågas. Rappor-
ten granskar även hur en sekretessbrytande bestämmelse som infördes 2013 
har tillämpats.

På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning över publicerad 
polisforskning i Sverige för att på ett mer strukturerat sätt fånga in den forsk-
ning som bedrivs om svensk polis och polisverksamhet. Genom ett samarbete 
mellan Brå och Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst finns Brås 
sammanställning över polisforskning tillgänglig och sökbar i Polismyndighet-
ens bibliotekskatalog Justitia. Under september 2021 har Justitia uppdaterats 
med den senaste sammanställningen, det vill säga forskning publicerad under 
2020.
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Egeninitierade forskningsprojekt
Under året publicerade Brå de egeninitierade rapporterna Finansiering av ter-
rorism (rapport 2021:6) och Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm 
Nord (rapport 2021:7).

I rapporten Finansiering av terrorism (rapport 2021:6) beskrivs hur arbetet 
mot finansiering av terrorism går till i Sverige. Rapporten tar avstamp i så 
kallade verksamhetsutövare (företag inom bank och försäkringsbranschen 
samt kredit- och betaltjänster) som rapporterar misstänkta transaktioner, 
fortsätter med brottsutredningar enligt finansieringslagen och analyserar an-
dra möjliga åtgärder – oftast olika slags administrativa åtgärder som vidtas av 
förvaltningsmyndigheter.

Rapporten Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord (rapport 
2021:7) baseras på en samverkan mellan Brå om Polismyndigheten. Det 
övergripande syftet med utvärderingen har varit att undersöka om införandet 
av en specialiserad enhet, som enbart handlägger sexualbrottsärenden, har 
lett till bättre utredningsarbete i våldtäktsärenden. Utvärderingen består av en 
effektutvärdering med fokus på utredningstider och andelen slutredovisade 
ärenden, en granskning av utredningarnas kvalitet, och en redovisning av hur 
aktörer inom rättsprocessen samt målsägare bedömer Sexualbrottsenhetens 
arbete. I rapporten diskuteras också om koncentrerad handläggning av våld-
täktsärenden är en modell som kan implementeras generellt. 

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

Regeringsuppdrag
På uppdrag av regeringen har Brå studerat vilka åtgärder som kan vidtas 
i samhället för att motverka våld i ungas parrelationer (rapport 2021:15). 
Rapporten beskriver vad svensk och internationell forskning visar om våldets 
karaktär och omfattning, vilka riskfaktorer som ligger bakom våldet, vilka 
förebyggande och stödjande åtgärder som kan vidtas, och vilka kunskap-
sluckor som finns i Sverige. Utifrån intervjuer med dels professionella som 
arbetar med våld i nära relationer, dels unga personer som själva blivit utsatta 
för relationsvåld, beskrivs också utvecklingsområden och behov av förebyg-
gande och stödjande insatser. Rapporten presenterar också ett antal förslag 
på strategiska åtgärder för att förbättra samhällets förmåga att motverka våld 
i ungas parrelationer.  

För fjortonde året i rad gav Brå också kunskapsstöd, på uppdrag av regering-
en, till det gemensamma prognosarbete som bedrivs av fem centrala myndig-
heter i rättsväsendet, gällande verksamhetsvolymer genom rättskedjan, från 
polisanmälningar till verkställigheter i anstalt.2 

Egeninitierade forskningsprojekt
I ett egeninitierat projekt (rapport 2021:16) har Brå genomfört en experimen-
tell vinjettstudie för att undersöka vilka faktorer som påverkar hur domare 
bestämmer straffvärde och hur de väljer mellan olika påföljder. Studien 
undersöker även om det finns systematiska skillnader mellan olika grupper av 
domare i påföljdsbestämningen. Resultaten visar en stor grad av enhetlighet 
mellan olika grupper av domare, både i bedömningen av straffvärdet och i 
påföljdsvalet, samt att relevanta faktorer beaktas i olika steg av påföljdsbe-
stämningen. Samtidigt visar resultaten att ovidkommande faktorer, såsom den 
tilltalades kön, också kan påverka påföljdsbestämningen. 
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Stöd till myndigheter i rättsväsendet och andra nyckelaktörer
Den kunskap som Brå producerar bidrar till utvecklingen av lagstiftningen 
och den övriga kriminalpolitiken och framför allt till att utveckla verksam-
heterna i rättskedjan på både kort och lång sikt. Forskningsverksamheten 
arbetar löpande och långsiktigt med att sprida framtagen kunskap genom 
informationsinsatser och metodstöd till berörda målgrupper, som främst är 
myndigheter inklusive Regeringskansliet men också andra aktörer.

En vanlig form för stödet från forskningsverksamheten är att Brå löpande 
medverkar som expert i utredningar, arbetsgrupper och olika former av myn-
dighetssamverkan. Brå ger då stöd dels utifrån den kunskap som redan finns 
på myndigheten, dels genom att ta fram och överföra ny kunskap. En annan 
vanlig utgångspunkt är de forskningsprojekt som Brå avslutat och redovisat, 
som inte sällan initierats genom regeringsuppdrag. Det är då vanligt att Brå 
studerat en typ av brottslighet eller en verksamhet vid en myndighet och läm-
nat förslag om hur arbetet kan utvecklas, och sedan förmedlar resultaten ge-
nom möten, seminarier och föreläsningar för målgrupperna. Ett annat vanligt 
scenario är att Brås forskningsverksamhet efter förfrågan sammanställer och 
överför kunskap till målgruppen kring något annat särskilt efterfrågat ämne, 
ofta genom föreläsningar.

Stödet till målgrupperna är en integrerad del av Brås forskningsverksamhet, 
vilket begränsar möjligheterna till kvantitativ redovisning till några punktvisa 
miniminivåer. I forskningsverksamheten noterades dock 223 stödinsatser un-
der året, vilket kan jämföras med 165 respektive 134 stödinsatser under 2020 
och 2019. Det noterades i storleksordningen 130 stödtillfällen i form av mö-
ten och cirka 90 tillfällen i form av föreläsningar, och därutöver några andra, 
sällsyntare stödformer. Tidigare har det överlägset vanligaste varit att stödet 
skett genom fysisk sammankomst av något slag. Till följd av pandemin har 
detta dock blivit mer sällan förekommande under såväl 2020 som 2021, och 
det mesta skedde istället genom olika digitala kanaler. Ser man till tidsåtgång-
en var det sammanlagda antalet noterade stödtimmar 2021 ungefär 1 100.

En del av stödet ges alltså i samband med löpande myndighetssamverkan, 
och ett sådant exempel är att Brå enligt instruktion från regeringen ingår i 
samverkansorganet Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terro-
rism. Under året var Brå aktiv dels genom sin vanliga medverkan i möten och 
andra kontakter och den där förekommande rådgivningen, dels genom att 
myndigheten publicerade en rapport om finansiering av terrorism där själva 
forskningsbehovet identifierades i samarbetsorganet. Ett annat exempel är det 
myndighetsgemensamma initiativet MUR – Motståndskraft hos utbetalande 
och rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott mot välfärdssyste-
men. Där medverkade Brå i en arbetsgrupp som bland annat arbetar med 
att utföra och förbättra analyser av gemensamma risker i välfärdssystemen. 
En annan form för stödet är som nämnts när Brå medverkar med experter i 
statliga utredningar. Två sådana utredningar under året med många möte-
stillfällen handlade om straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk 
respektive om straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner.

Bland de cirka 90 stödtillfällen i form av föreläsningar som skedde under 
2021 var utgångspunkten i de flesta fallen aktuella rapporter från Brås 
forskningsverksamhet. Särskilt vanligt förekommande var då rapporterna om 
narkotikamarknader, finansiering av terrorism respektive informationsdelning 
mellan socialtjänst och polis i det brottsförebyggande arbetet. Andra rappor-
ter som det återkommande förelästes om var de om islamofobiska hatbrott 
och om utvärderingen av arbete med att utreda sexualbrott, men även en 
rapport från 2020 om en uppföljning av förändringarna i lagstiftningen om 
våldtäkt. 
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Bland de målgrupper som fick del av stödet från forskningsverksamheten 
var företrädare för statliga myndigheter vanliga, rättsväsendets myndigheter 
särskilt vanliga och den enskilt vanligaste bland dem var Polismyndigheten. 
Därutöver var statliga utredningar i Regeringskansliet också en vanligt före-
kommande arena och målgrupp.

Brås stöd utgör underlag för utveckling av lagstiftningen och framför allt av 
rättsväsendets verksamheter. Det går inte att närmare uttala sig om vilken 
betydelse stödet har för utvecklingen i dessa avseenden. Det beror på att 
även om Brås stöd ger målgrupperna fördjupad kunskap utifrån myndighe-
tens forskning och övriga kunskapsproduktion, utgör det bara ett av flera 
underlag som över tid ligger till grund för utvecklingsinitiativ. Dessutom kan 
genomslaget ibland komma flera år efter de huvudsakliga insatserna från Brås 
sida. Två exempel på områden där forskningsverksamheten under året gett 
stöd, och där myndigheten förväntar sig att det kommer att leda till ytterliga-
re initiativ framöver, gäller informationsdelning mellan socialtjänst och polis 
i det brottsförebyggande arbetet respektive våld i ungas parrelationer. Ett 
exempel på där resultat från forskningsverksamheten omgående blev mycket 
uppmärksammade och troligtvis har betydelse i den kriminalpolitiska diskus-
sionen gäller redovisningen av regeringsuppdraget om nivån och utvecklingen 
av skjutningar med dödlig utgång i Sverige och andra europiska länder. Ett 
annat sådant exempel var rapporten om nivåerna och utvecklingen när det 
gäller misstänkta med inrikes respektive utrikes bakgrund.

Internationell verksamhet
Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är exempelvis genomgångar 
av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de interna-
tionella 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 myndigheten medverkar och framträder i olika interna-
tionella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhetsutbyten inom olika 
sakområden, vilket skedde i digitalt format vid ett flertal tillfällen under 2021. 
I samband med framtagandet av rapporten om det dödliga skjutvapenvåldets 
utveckling i Europa (rapport 2021:8) samlade Brå erfarenheter och kunskaper 
från experter i ett flertal europeiska länder, och däribland samarbetspartners 
i tidigare EU-projekt. Ett annat exempel på internationellt deltagande är som 
expertmyndighet vid konferenser i bl.a. Lettland och Island, i dialogen kring 
införandet av samtyckeslagen. 

Brå ingår i ett forskningsnätverk om organiserad brottslighet, tillsam-
mans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Storbritannien), 
Weten-schappelijk Onderzoek- en Documetatiecentrum, WODC (Nederlän-
derna) och Europol. För trettonde året i rad skulle nätverket ha arrangerat 
en konferens om organiserad brottslighet, men den ställdes med kort varsel 
in med anledning av pandemin. Baserat på pandemins utveckling kommer 
konferensen istället att genomföras under 2022. 

Brå bidrar också till att sprida kunskap till en internationell publik genom att 
svara på frågor om myndighetens kunskapsproduktion från utländska forska-
re och journalister. En del av forsknings- och statistikrapporterna publiceras 
även i förkortad form på engelska, för att ytterligare möjliggöra kunskaps-
överföring och utbyte med intressenter i andra länder. Under året publicer-
ades tretton sådana kortversioner på engelska (se bilaga 2). Under året har 
rapporterna om det dödliga skjutvapenvåldets utveckling i Europa (rapport 
2021:8) och misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utri-
kes bakgrund (rapport 2021:9) rönt ett större intresse utomlands, där Brå har 
bidragit med kunskap och intervjuer till ett flertal utländska tidningsartiklar.
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Resultatbedömning
Forskningsverksamheten har bedrivits genom regeringsuppdrag och ett flertal 
egeninitierade forskningsprojekt. I likhet med 2020 har pandemin och möjlig-
heten att genomföra intervjuer haft en viss inverkan på myndighetens arbete 
inom forskningsverksamheten. Myndigheten har dock tagit tillvara lärdomar-
na från 2020 om förändrade rutiner och metoder, vilket har gjort att merpar-
ten av forskningsprojekten har kunnat redovisas enligt plan. Framförallt har 
pandemin inneburit svårigheter att samla in forskningsuppgifter, vilket har 
lett till att fyra rapporter fått ändrade rapporteringsdatum. Senareläggning-
arna har skett i dialog med regeringen, och rapporteringen har kunnat göras 
under 2021, i enlighet med de nya tidsplanerna. 

Inom arbetet med metodstöd har efterfrågan och antalet stödinsatser från 
myndigheten varit högre än 2019 och 2020. Till följd av pandemin har fysis-
ka sammankomster minskat men stödinsatserna har kunnat genomföras via 
digitala kanaler. Myndighetens forskningsrapporter och den kunskap som de 
bidrar med har varit efterfrågade av rättsväsendet och andra samhällsaktörer. 
Under 2021 bedöms två av forskningsrapporterna och stödinsatserna koppla-
de till dessa ha haft särskilt stor betydelse för ytterligare initiativ inom politik-
området. Samtidigt har två av Brås rapporter fått stor medial uppmärksamhet 
och betydelse för den kriminalpolitiska diskussionen. Inom det internationella 
arbetet har Brå, liksom tidigare år, samverkat och samlat erfarenheter inom 
den internationella arenan samt deltagit som expertmyndighet i internationel-
la konferenser. 

Sammanfattningsvis bedömer Brå därför att forskningsverksamhetens resultat 
2021 är tillfredsställande, det vill säga att årets prestationer ligger i linje med 
vad som kan förväntas utifrån rådande förutsättningar.
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Verksamheten för kunskapsstöd
I verksamheten för kunskapsstöd ingår att utveckla den nationella, regionala 
och lokala samordningen för brottsförebyggande arbete. Brå bedriver också 
förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism genom Center mot vålds-
bejakande extremism (CVE). CVE:s uppgift finns beskriven i Brås instruktion 
och finansieras som en delpost i Brås förvaltningsanslag.  Den del av Brås 
verksamhet som består av kunskapsstöd bedrivs i projektform, men också 
som särskilda satsningar och löpande arbete, vars resultat presenteras i form 
av olika produkter och aktiviteter, såsom webbinarier och konferenser.

Genomförande

Brottsförebyggande arbete

Samordning

Nationell samordning
Med anledning av Brås regeringsuppdrag att skapa en nationell nätverks-
struktur för brottsförebyggande arbete, träffades det så kallade kärnnätver-
ket – bestående av länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
samt Polismyndigheten, representerad av utvecklingscentrum Nord respektive 
Syd – fyra gånger under året. Syftet var att diskutera inriktningar och teman 
för det nationella stödet till lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete. 
Under året har Brå aktivt bidragit i flera nationella nätverk, bland annat av-
seende unga som begår brott, ekonomisk brottslighet, mäns våld mot kvinnor 
och miljöbrott. Ett arbete har också inletts för att utveckla nationella nätverk 
kring näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet.

Under 2021 fortsatte de initiativ av mer operativ karaktär som tagits under 
2019, för att utveckla olika delar av det brottsförebyggande arbetet natio-
nellt. Det största fokuset låg på arbetet med barn och unga som begår brott, 
där Brå samverkade med framförallt Socialstyrelsen i olika regeringsuppdrag.

Den av Brå initierade arbetsgruppen för att utveckla arbetet med sociala 
insatsgrupper och SSPF, samverkansformer runt barn och ungdomar som 
begår brott, fortsatte under 2021. Socialstyrelsen ansvarar för uppdraget, som 
är treårigt och innefattar framtagande av stödmaterial, stöd för nätverk samt 
workshoppar och konferenser. Att stödet är efterfrågat visar dels Brå-enkä-
ten till lokala aktörer, dels de samtal Brå haft med SSPF- och SIG-samord-
nare. Gruppen består förutom Brå och Socialstyrelsen av representanter för 
Polismyndigheten, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Den operativa arbetsgruppen runt ekonomisk brottslighet, som består av 
Brå, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, har under året arbetat till-
sammans med länsstyrelserna för att uppmärksamma och medvetandegöra 
lokala brottsförebyggande aktörer om brott mot välfärden och hur dessa kan 
förebyggas. 

Ett område som ligger nära lokalt brottsförebyggande arbete är det förebyg-
gande arbetet mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar 
(ANDTS). Under året fick Folkhälsomyndigheten förnyat uppdrag att stödja 
och utveckla det brottsförebyggande arbetet, och Brå ingår i arbetsgruppen 
med fokus på brottsförebyggande arbete inom den nationella myndighets-
strukturen för ANDTS.
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Under 2021 fortsatte de initiativ av mer operativ karaktär som tagits under 
2019 för att utveckla olika delar av det brottsförebyggande arbetet nationellt. 
En av dessa delar handlar om behovet att utveckla samverkan med näringsli-
vet och dess roll i det brottsförebyggande arbetet. En arbetsgrupp har därför 
initierats med representanter från näringslivet, polisen, länsstyrelserna och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Fokuset har varit att ta fram en 
målbild för hur parterna gemensamt kan verka för ett stöd till näringslivet, 
om hur man kan vara en del av det brottsförebyggande arbetet, från lokal till 
nationell nivå. 

Regional samordning
Brå ska bistå länsstyrelserna i deras uppdrag att stödja och bidra till regional 
samordning av brottsförebyggande arbete. För detta har Brå byggt upp en 
stödstruktur. Under året har myndigheten samlat länsstyrelsernas brottsfö-
rebyggande samordnare vid sammanlagt fyra tillfällen. Under pandemin har 
träffarna i huvudsak skett digitalt, med undantag för den sista, som kunde ge-
nomföras fysiskt och då utökades till två dagar. Förutom länsstyrelserepresen-
tanter deltog även Polismyndighetens olika regionala samordningsfunktioner 
inom brottsförebyggande arbete, representanter från polisens utvecklingscen-
trum Nord respektive Syd samt ansvarig funktion inom SKR. Utöver träffar 
innehåller stödstrukturen utbildningsinsatser och konsultativt stöd samt att 
Brå föreläser och deltar på regionala träffar för lokala aktörer. Under pande-
min skedde det mer sällan men under hösten har det återigen ökat. Nätverk-
sträffarna under året handlade huvudsakligen om samplanering, samverkan 
och kompetensutveckling för målgruppen samt erfarenhetsutbyte. Teman för 
året har varit: 

• Avhopparverksamhet och återfallsförebyggande arbete.

• Förebygga ekonomisk brottslighet – välfärdsbrott.

• Framtida behov inom stödet till lokalt brottsförebyggande arbete.

• Kommunutredning samt näringslivets roll i det brottsförebyggande arbe- 
 tet.

Samarbete och planering har skett under året. En träff genomfördes tillsam-
mans med Kriminalvården, Center mot våldsbejakande extremism och Po-
lismyndigheten, med fokus på avhopparverksamhet och återfallsförebyggande 
arbete. En annan träff genomfördes med Skatteverket och Ekobrottsmyndig-
heten, med fokus på att förebygga ekonomisk brottslighet.

Utbildning
Den webbaserade basutbildningen om brottsförebyggande arbete och samver-
kan fortsatte under året och har nu bedrivits i fem år. Syftet med basutbild-
ningen är att höja lägstanivån på kunskaperna inom lokalt brottsförebyggan-
de arbete hos de yrkesverksamma målgrupperna, som huvudsakligen utgörs 
av kommun- eller polisanställda. Närmare 350 deltagare blivit godkända på 
basutbildningen och söktrycket är fortfarande att betrakta som högt. 

Sedan 2019 genomförs även en påbyggnadsutbildning för dem som gått 
basutbildningen (alternativt på annat sätt förvärvat kunskaper som motsvarar 
basutbildningen). Under 2021 genomfördes två basutbildningar med sam-
manlagt 42 fullföljande deltagare, vilket motsvarar en genomströmning på 
drygt 70 procent. Jämfört med 2020 har antalet deltagare minskat med 21 
personer, medan genomströmningen är oförändrad. Antalet deltagare som 
fullföljde den påbyggnadsutbildning som genomfördes under våren uppgick 
till 20 personer, vilket är 2 personer fler än 2020. Genomströmningen under 
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2021 uppgick till 83 procent, vilket är 5 procentenheter lägre än 2020. I no-
vember påbörjades ytterligare en påbyggnadsutbildning, med 24 deltagare.

Utveckling

Kunskapsbaserat arbete i samverkan
Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, som tagits fram i sam-
verkan med SKR och Polismyndigheten, är Brås mest använda och sålda pro-
dukt, och den används aktivt som utgångspunkt i det lokala brottsförebyg-
gande arbetet. Den har reviderats i flera omgångar, varav den senaste 2020, 
då det även tillkom en digital, interaktiv variant på Brås webbplats. Som ett 
led i att fortsätta vidareutveckla stödet för samverkan i lokalt brottsförebyg-
gande arbete, har fördjupningar inom de olika stegen börjat tas fram. Sedan 
tidigare finns en fördjupning om Orsaksanalys, och nu har det tillkommit en 
motsvarighet inom stegen Kartläggning och Lägesbildsarbete. Det togs också 
fram texter och exempel på hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan 
organiseras. Dessa delar publicerades också i skriftligt material och spreds un-
der 2021. Fördjupningsmaterialet om organisering av det brottsförebyggande 
arbetet ligger på Brås webbplats och innehåller såväl råd för organisering som 
fyra konkreta exempel som beskriver hur kommunerna valt att organisera sitt 
brottsförebyggande arbete. Under 2021 påbörjades också ett fördjupningsma-
terial rörande systematisk uppföljning av BF-insatser. 

GVI – group violence intervention
Brå och Polismyndigheten initierade 2017 ett projekt för att pröva en metod 
med särskilt fokus på att minska skjutningar och förebygga våld mellan grup-
per. Metoden benämns group violence intervention (GVI) och har utvecklats 
inom National Network for Safe Communities (NNSC) vid John Jay College 
i New York. Det första svenska pilotprojektet, som benämndes Sluta Skjut! 
Tillsammans för ett tryggt Malmö, genomfördes under åren 2018–2020, 
tillsammans med Malmö stad, polisområde Malmö, Kriminalvården och 
utvecklingscentrum Syd vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning 
(Noa). Under 2020 genomförde Malmö universitet – på uppdrag av och med 
medel från Brå och Fonden för inre säkerhet (ISF) – en processutvärdering 
och en effektutvärdering av pilotverksamheten. Resultaten från utvärdering-
arna presenterades under slutet av 2020 och början av 2021. Utvärderingarna 
visade att det är möjligt att implementera GVI i en svensk kontext samt att 
det under projekttiden varit ett minskat antal skjutningar i Malmö. Det går 
inte att med säkerhet knyta minskningen av skjutningar till insatsen, men en 
samlad bedömning av resultaten uppmuntrar till ytterligare test av strategin 
i fler svenska städer. I september 2021 gav regeringen ett uppdrag till Brå, 
Polismyndigheten och Kriminalvården att påbörja spridningen av GVI till 
frivilliga kommuner där myndigheterna bedömde det lämpligt att tillämpa 
strategin. Nya implementeringar ska utvärderas. Brå har tillsammans med de 
övriga två utpekade myndigheterna under hösten 2021 byggt upp ett natio-
nellt samarbete för att på bästa sätt sprida strategin GVI till de städer som 
anses lämpliga. 

Ungdomsrån
För att stärka kunskapsläget om personrån mellan unga fortsatte Brås arbete 
med den sista delen i det utvecklingsprojekt som startade under 2020. Efter 
en kartläggning och samtal med ungdomar är det nu dags för ett konkret me-
todstöd. Dels har en exempelsamling om arbete mot ungdomsrån tagits fram, 
dels planeras ett spridningsseminarium i början av 2022. Seminariet följs av 
en avslutande workshop.
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Motorburen ungdom
Brå har under 2019 och 2020 fått alltfler förfrågningar om brottsrelaterade 
problem med koppling till motorburen problematik, exempelvis trafikbrott, 
ordningsstörningar, skadegörelse, misshandel samt hantering av samlingsplat-
ser som belastas av flera olika typer av brott. Under hösten 2020 började Brå 
ge stöd till ett regionalt utvecklingsarbete tillsammans med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland och polisregion Väst. Åtta deltagande kommuner och lokal-
polisområden arbetade med att ta fram egna kartläggningar, lägesbilder och 
orsaksanalyser. Resultatet av deras arbete blev en kunskapssida som public-
erades på Brås webbplats under 2021 om hur motorburen problematik kan 
hanteras lokalt. 

Samla och sprida kunskap

Omvärldsbevakning
Brå samlar in kunskap och goda exempel om brottförebyggande arbete ge-
nom systematisk omvärldsbevakning. Regeringens, myndigheters och lokala 
aktörers aktiviteter bevakas och beskrivs kortfattat, kategoriseras (bland 
annat med avseende på vetenskaplighet och relevans för det brottsförebyggan-
de arbetet) och sparas. Uppgifter hämtas också in från nationella och interna-
tionella forskningsprojekt och i samband med konferenser och i andra sam-
manhang. Exempelvis inhämtades kunskap från det nordiska samarbetsmötet 
med de övriga ländernas motsvarigheter till Brå, samt från European Crime 
Prevention Network (EUCPN). 

Årsrapport
I mars publicerades den femte årsrapporten om det brottsförebyggande arbe-
tet i Sverige, där nuläge och utvecklingsbehov beskrivs. Tonvikten lades vid 
sådant som beskrivits som särskilt viktigt i det brottsförebyggande program-
met Tillsammans mot brott, och utvecklingen av det regionala och lokala 
brottsförebyggande arbetet. Rapporten lanserades i samband med konferen-
sen Råd för framtiden och riktar sig till beslutsfattare och andra inom brotts-
förebyggande arbete på nationell, regional eller lokal nivå. Omedelbart efter 
att årsrapporten presenterats vidtog arbetet med att samla information till 
nästa rapport, genom bland annat enkäter till olika instanser och nivåer.

Webben och webbinarier
På Brås webbplats är avdelningen Förebygga brott en viktig kanal för att 
föra ut kunskap och information om lokalt brottsförebyggande arbete, direkt 
riktat till brottsförebyggande aktörer. Där finns information om metoder och 
brottstyper, men också exempel och nyheter om Brås arbete.

Under 2021 tillkom en film, två direktsända och inspelade presseminarier 
samt sjutton filmade sessioner från konferensen Råd för framtiden. Inom av-
delningen Förebygga brott publicerades också den nya sidan Erfarenhetsban-
ken. Där publiceras genomförda utvärderingar av brottsförebyggande arbete 
som fått ekonomiskt stöd av Brå. Under året har sex nya artiklar publicerats 
i denna erfarenhetsbank. Utöver detta har nio nya artiklar om brottsförebyg-
gande arbetet publicerats.

Inom Förebygga brott publicerades också en ny sida om att organisera det 
brottsförebyggande arbetet på kommunal nivå. Där finns bland annat infor-
mation om hur andra kommuner arbetar, tips på var kommuner kan börja 
och information om hur arbetet kan följas upp. Ett fördjupningsavsnitt om 
kartläggning och lägesbilder togs fram till den digitala plattformen Sam-
verkansplattformen. Utöver detta publicerades två nya ämnessidor: en om 
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motorburen ungdom och en om ekonomisk brottslighet. Detta för att möta en 
stor efterfrågan på kunskap från lokala brottsförebyggande aktörer. 

Vid årets slut var det möjligt att ladda ner drygt 234 slutrapporter från 
projekt som genom åren beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering. Slutrap-
porterna kan ses som en samlad erfarenhetsbank av erfarenheter från lokalt 
brottsförebyggande arbete. År 2021 laddades rapporter om utvärderingar 
ner sammanlagt 3 193 gånger (t.o.m. 19 november), vilket är färre än 2020, 
då antalet var 3 614. Det har däremot skett en ökning jämfört med 2019, då 
antalet nedladdningar var 2 104. Beräkningen av antalet nerladdningar utgår 
ifrån samtliga tillgängliga slutrapporter. Av de kommunala samordnarna 
uppger en mindre andel att de tagit del av utvärderingarna under 2021 (43 
procent år 2021 och 49 procent år 2020).

Brås Facebookgrupp för lokala brottsförebyggande aktörer, som skapats för 
att de lättare ska kunna utbyta erfarenheter och idéer, har i dagsläget 256 
medlemmar. Gruppen delade under året med sig av erfarenheter och informa-
tion till varandra om aktuella ämnen inom det brottsförebyggande området.

Råd för framtiden
Den nationella konferensen om lokalt brottsförebyggande arbete, Råd för 
framtiden, genomfördes digitalt den 14–15 april 2021 och samarrangerades 
med Karlstads kommun. Konferensen hade närmare 1 100 unika deltagare 
som medverkade digitalt, där majoriteten av dem var från landets kommuner 
eller från Polismyndigheten. Delar av programmet direktsändes från Karlstad 
och filmerna från de två konferensdagarna finns publicerade på Brås webb-
plats (avdelningen Förebygga brott) och kan ses i efterhand. Inlägg om de 
parallella sessionerna publicerades också i Brås sociala medier, för att kunska-
pen ska nå ut till fler.

Under de två konferensdagarna behandlades bland annat följande frågor:

• Hur kan informationsdelning mellan polis och socialtjänst förbättras? 

• Hur kan kommuner hantera riskfaktorer hos barn i tidig ålder, och var 
 för är det viktigt att just tidigt hantera detta?

• Hur kan välfärdsbrottslighet som drabbar kommunen upptäckas och  
 förebyggas?

• Vad kan vi göra för att minska skjutningarna?

I programmet ingick även presentationer om skolans roll i det brottsförebyg-
gande arbetet, framtidens ordningsvakter och motorburen problematik med 
koppling till ungdomar.  Dessutom lyftes hur man kan arbeta kunskapsbase-
rat och systematiskt när förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna, 
och orsaksanalys … är det mödan värt?

Deltagarutvärderingen visade att 94 procent av de som svarade på enkäten 
var mycket nöjda eller nöjda med konferensen, vilket är ungefär lika högt be-
tyg som 2019, då konferensen genomfördes fysiskt. Majoriteten av deltagarna 
upplevde att det digitala formatet var mycket bra eller bra. I utvärderingen 
framkom att många deltagare uppskattade att konferensen genomfördes i 
digitalt format, men att man också saknade interaktion med övriga deltagare 
fysiskt på plats.

Ekonomiskt stöd
Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga 
brott. Myndigheten ger ekonomiskt stöd för kunskapsutveckling, dels utifrån 
inkomna ansökningar, dels som riktat stöd till angelägna utvecklingsprojekt. 
Beviljade utvärderingar och uppföljningar ges också metodstöd under pro-
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jektperioden. I samband med att Brå i september fick i uppdrag att påbörja 
spridningen av GVI till kommuner tilldelades myndigheten medel för utbetal-
ning av ekonomiskt stöd för detta arbete. 

Ekonomiskt stöd utvärderingar
Det ekonomiska stödet för utvärderingar fördelas enligt ett ansökningsför-
farande. Det kan sökas av organisationer som bedriver brottsförebyggande 
arbete utifrån en tydlig problembild i syfte att utvärdera arbetets effekter. 
Sedan 2019 kan stöd sökas i två nivåer. En lägre summa, som avser egna upp-
följningar eller enklare utvärderingar, och en högre summa för utvärderingar 
som genomförs av disputerad person. Slutrapporterna i form av genomförda 
utvärderingar publiceras på Brås webbplats. 

Sammanlagt beviljades ekonomiskt stöd om 3 601 tkr till 12 projekt. Anta-
let beviljade bidrag har varit ganska konstant de senaste tre åren, även om 
bidragsbeloppen har varierat under de senaste två åren.

Tabell 1. Fördelning av medel 2021, belopp i tkr 

2021 2020 2019

 Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr)

Beviljade projekt 12 3 601 13 4 250 12 4 068

Återbetalade 
projektmedel

3 180 2 168 2 426

Inkomna 
slutrapporter

9  8  7  

Tre projekt som tidigare beviljats medel återbetalade under året 180 tkr, 
medel som de inte behövt utnyttja. 

Under året återrapporterade nio projekt sina utvärderingar (se tabell). Där-
utöver avrapporterades ett riktat utvecklingsstöd under året. Återrapporte-
ringarna spreds till målgrupperna via kanaler som webben, konferensen Råd 
för framtiden och webbinarier. Under året arbetade Brå också med att göra 
slutrapporterna mer lättillgängliga på webben.

Tabell 2. Återrapporterade utvärderingar under 2021

Sökande Benämning

Stiftelsen Fryshuset Passus – en utvärdering av avhopparverksamheten

Bjuvs kommun Lokala insatser för att minska brottsligheten bland ungdomar i Bjuvs kommun

Mora kommun Effekten av liten och trygg i Mora och Orsa

Länsstyrelsen Skåne Regional samverkan Skåne tillsammans mot brott

Stockholms stad Stadsledningskontoret Utvärdering av mobila ordningsvakter för ett tryggt och säkert Stockholm

Angereds stadsdelsförvaltning Brottspreventivt arbete och samverkansteam SDF Angered

Borås stad arbetslivsförvaltningen Chansen

Urban utveckling och samhällsplanering AB Öppna drogscener

Gävle kommun Utvärdering av Huskurage i Gävle

Under 2021 prioriterade Brå att lämna bidrag till utvärderingar och uppfölj-
ningar av brottsförebyggande arbete som berörde följande områden:

• Ekonomisk brottslighet

• Narkotikarelaterad brottslighet

• Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv
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Antalet inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd minskade till 29 ansök-
ningar 2021, från 34 ansökningar 2020, vilket förmodas bero på pandemin. 
Kvaliteten på ansökningarna försämrades dock inte, snarare tvärtom. Under 
2021 beviljades sju ansökningar i den lägre kategorin och fem ansökningar i 
den högre (se tabell)

Tabell 3. Redovisning av 2021 års beviljade bidragsansökningar för utvärdering och uppföljning 
av brottsförebyggande arbete, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp 

Karlskrona kommun: Motorburen ungdom i Karlskrona 250 

Farsta centrum HB: Uppföljning av brottspreventiva insatser i Farsta stadsdelscentrum 250 

Manscentrum Södertörn: Effekterna av stödinsatser för våldsutövare 250 

Norsjö kommun: Kapabla väktare i Norsjö kommun 250 

Skånes universitetssjukhus: Child Check, en metod för vårdpersonal att upptäcka barn 
som far illa

 
400 

Helsingborgs stad Stadsbyggnadsförvaltningen: Utvärdering av brottsförebyggande 
insatser på Söder i Helsingborgs stad

 
117

Länsstyrelsen Kalmar län: Utvärdering vuxenvandring Kalmar län 400

Malmö stad: Trygga barnet. Tidiga insatser för barn som kan hamna i kriminalitet 384

Gävle kommun: Utvärdering och uppföljning av Shanazi hjältar i Gävle 400

Svenska bostäder: Effektutvärdering av trygga trappan som brottsförebyggande pro-
jekt 

 
250

Flamman Malmö: Individuella och strukturella resultat av projektet Unga mot extre-
mism – Skåne och Blekinge

 
400

Eidar: Renoveringar som brottsförebyggande och trygghetsskapande metod? 250

Summa 3 601

Riktade utvecklingsstöd
Under 2021 har Brå även fördelat riktade utvecklingsstöd i syfte att stödja 
utvecklingsprojekt för lokalt brottsförebyggande arbete. Externa aktörer kan 
erhålla medel för att genomföra aktiviteter som Brå bedömer stimulerar och 
bidrar till kunskapsutvecklingen inom det brottsförebyggande området. Till 
skillnad från det ordinarie ekonomiska stödet, som främst tilldelas till utvär-
deringar och uppföljningar av brottsförebyggande arbete, kan det riktade 
utvecklingsstödet även ges till andra aktiviteter i syfte att utveckla och fördju-
pa kunskap om lokalt brottsförebyggande arbete. Under 2021 beviljades tre 
riktade utvecklingsstöd.  

Tabell 4. Redovisning av 2021 års beviljade riktade utvecklingsstöd, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp 

Örebro universitet: Revidering av handbok SIG: RBM 200 

Polismyndigheten Stockholm: Utvärdering av samverkansprojekt IGOR 400 

Polismyndigheten Region Stockholm: Pilotstudie av TREFAS: fördjupad samverkans-
metod mot skjutvapenvåldet på Järva

200 

Summa 800

Ekonomiskt stöd till Sluta skjut
Inom ramen för regeringsuppdraget att sprida strategin bakom Sluta skjut till 
fler städer, har Brå beslutat att ta fram riktlinjer för att ekonomiskt kunna 
stötta de kommuner som ska påbörja implementering i samverkan med Po-
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lismyndigheten och Kriminalvården lokalt. En framgångsfaktor för en lyckad 
implementering är att det finns en särskild funktion som samordnar arbetet. 
Brå har därför beslutat att, i enlighet med framtagna riktlinjer, bevilja tre 
kommuner stöd för inledande processledarstöd i arbetet med att implemente-
ra gruppvåldsintervention (GVI) som är strategin bakom Malmös arbete med 
Sluta skjut. De kommuner som har fått stöd under 2021 är Göteborgs stad, 
Uppsala kommun och Örebro kommun. 

Tabell 5. Beviljade och utbetalda medel för processledarstöd under 2021, för implementering av 
GVI-strategin, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp 

Processledarstöd Örebro kommun 1 600 

Processledarstöd Göteborgs stad 2 000 

Processledarstöd Uppsala kommun 1 350 

Summa 4 950

Förebyggande arbete med inriktning mot våldsbejakande extremism

Samordning och stöd

Stöd och råd till kommuner och andra aktörer
CVE arbetar aktivt med både landets kommuner, civilsamhällesorganisationer 
och relevanta myndigheter på området. Fokus har legat på att arbeta med de 
kommuner som har störst behov. Under 2020 och 2021 påbörjades arbetet 
med de kommuner där den våldsbejakande extremismen inte är lika synlig. I 
och med pandemiläget har arbetet inte gett fullt utslag ännu, varför anslaget 
fortsätter under 2022.

Mobiliteten, som varit kännetecknande för CVE, har på grund av det rådan-
det läget i världen behövt ställa om till virtuella besök. Pandemin har dock 
inte medfört någon förändring i antalet besök, möten och uppdrag. Endast 
mötesformerna har varit annorlunda.

Under året presenterade CVE en utvärdering av de två första årens kom-
munstöd. Resultaten var överlag positiva men utmynnade givetvis i ett antal 
utvecklingsområden. Kommunernas behov låg i stort sett i linje med det stöd 
CVE erbjuder. Flera lyfte dock mer vägledning i det konkreta arbetet. Det be-
dömningsstöd centret tar fram kommer sannolikt bidra till att det efterfrågas. 
Centret ska tillsammans med kommunerna kartlägga det pågående arbetet för 
att se vilka behov som kan komma i framtiden. Något som centret gör i och 
med ett mer omfattande lägesbildsarbete.

CVE har en stödfunktion i form av en telefon dit yrkesverksamma på lokal 
nivå kan ringa för att söka stöd i sitt förebyggande arbete mot våldsbejakan-
de extremism. Stödfunktionen är bemannad med CVE-personal alla helgfria 
vardagar klockan 9.00–15.00. Under 2021 tog de emot 97 samtal, vilket 
är en minskning jämfört med 2020, då det kom in 106 samtal, men fler än 
2019, då det kom in 69 samtal. Tidsåtgången för dessa samtal är varierande, 
eftersom de kan innebära alltifrån bara ett avgränsat samtal till embryot till 
en insats som löper över längre tid.   

CVE och Rädda barnen har en överenskommelse om en så kallad ”orostele-
fon”, som startades i mars 2020. Det är en tjänst dit privatpersoner kan ringa 
för att få stöd och hjälp vid oro för eller misstanke om att någon är på väg in 
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i, eller redan befinner sig i, en våldsbejakande miljö. CVE finansierar verk-
samheten och Rädda Barnen driver den.

Samla och sprida kunskap
CVE samlar in och sammanställer kvalitetssäkrad kunskap inom de viktigaste 
sakområdena för att förebygga våldsbejakande extremism. Kunskapen utgår 
från forskning och beprövad erfarenhet och hämtas in såväl nationellt som 
internationellt.

Under året publicerade CVE, på egen hand eller i samverkan, ett antal rap-
porter, PM, faktablad och poddsändningar. En omvärldsbevakning publiceras 
som ett veckovist nyhetsbrev. Under 2021 har CVE bland annat publicerat 
en sammanställning om våldsbejakande högerextrem accelerationism. I ett 
myndighetsgemensamt samverkansarbete tog myndigheten fram en rapport 
med förslag på åtgärder för att motverka finansiering av terrorism. Försvarets 
forskningsanstalt (FOI) har på CVE:s uppdrag gjort en förstudie om samban-
det mellan våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. 
Försvarshögskolan (FHS) publicerade en av CVE finansierad rapport om 
extremistmiljöers transnationella kopplingar. 

Precis som för landet och världen i övrigt har corona-pandemin inneburit för-
ändringar i arbetet även för CVE. Alltsedan i mars/april 2020 och under hela 
2021 har i princip all programverksamhet varit virtuell. En av fördelarna med 
detta är möjligheten att nå ut till än fler än vid fysiska möten. Men, liksom 
för många andra, föreligger givetvis en hel del nackdelar och utmaningar även 
för CVE i arbetet att nå ut med kunskaper och information.

Sedan 2018 anordnar CVE den årliga konferensen Samling mot våldsbeja-
kande extremism. Under 2021 har denna skjutits upp för att den ska kunna 
genomföras fysiskt. Konferensen planeras att hållas under våren 2022.

Ekonomiskt stöd

Statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Regeringen har uppdragit åt Brå att fatta beslut om statsbidrag för förebyg-
gande arbete mot våldsbejakande extremism.

Brå fördelar projekt- och verksamhetsbidrag till ideella föreningar och stiftel-
ser samt kommuner och regioner för att stärka och utveckla det förebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism, enligt förordningen (2019:1282), om 
statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. I enlighet 
med Brås regleringsbrev får högst 10 000 tkr av myndighetens anslag Bidrag 
till lokalt brottsförebyggande arbete användas i enlighet med förordningen 
om statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. 

Projektbidrag går till två kommuner, Västerås stad och Strömsunds kom-
mun. Gemensamt för dem är att de utvecklar nya metoder som sedan kan 
användas av fler kommuner i arbetet mot våldsbejakande extremism. I dessa 
pilotprojekt samverkar kommunerna med civilsamhällesorganisationer och 
myndigheter. Västerås stad utvecklar en metod för hur man genom uppsö-
kande verksamhet, knuten till fritidsgårdar och fältassistenter, kan nå ut till 
individer i riskzonen för radikalisering och motivera dem till att bryta en 
negativ utveckling. Strömsunds kommun utvecklar en metod för långsiktigt 
förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism ur ett 
glesbygdsperspektiv.

Verksamhetsbidrag, det vill säga bidrag för att bedriva ordinarie verksam-
het som ger stöd till individer för att lämna extremistmiljöer eller till deras 
anhöriga, tilldelas tre organisationer. Dessa har visat goda resultat under 
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många år med kortsiktig finansiering från olika håll, och CVE bedömer att 
det är till gagn för arbetet mot extremism att fler aktörer nu får möjlighet till 
en långsiktig finansiering och därmed bättre förutsättningar för stabilitet och 
förutsägbarhet, för de individer som är i behov av avhopparverksamhet och 
anhörigstöd. Exit ger individanpassat stöd till personer som vill lämna ex-
tremistiska grupperingar. Flamman driver Safe Space som arbetar med olika 
delar inom antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande 
extremism däribland avhopparverksamhet. Agera Värmland har som mål 
att genom ett aktivt och brett arbete inom fältet våldsbejakande extremism 
sprida kunskap och bygga välfungerande samarbeten som möjliggör tidiga 
insatser både på individ och gruppnivå för att förhindra inträde och förenkla 
utträde ur våldsbejakande miljöer.

Tabell 6. Redovisning av 2021 års utbetalade statsbidrag för förebyggande arbete mot våldsbeja-
kande extremism, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp 

Verksamhetsbidrag 2021 Exit 4 000 

Verksamhetsbidrag Flamman, socialt förebyggande centrum 1 804 

Verksamhetsbidrag Agera Värmland 985 

Projektbidrag Västerås Stad Uppsökande verksamhet för att motverka väldsbejakande 
extremism och gängkriminalitet – ett samverkansprojekt 2 150 

Projektbidrag Strömsunds kommun. Projektet STAD – Strategiskt arbete för 
demokrati 

 
1 061 

Summa 10 000

Finansiering av samverkansprojekt för arbete mot våldsbejakande extre-
mism
Under året har CVE finansierat fem samverkansprojekt i linje med arbetet 
att motverka våldsbejakande extremism. Syftet med dessa samverkansprojekt 
har varit att öka kunskap eller att stötta ett utökat arbete med att motverka 
våldsbejakande extremism. Bidragsmottagare har varit offentliga aktörer 
eller organisationer. Rädda Barnen erbjuder stöd vid oro för våldsbejakande 
extremism, dit man kan ringa anonymt, oavsett om man är en anhörig, tillhör 
civilsamhället eller själv är involverad.

Tabell 7. Redovisning av samverkansprojekt som finansierats med bidrag från CVE, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp

Försvarshögskolan CTSS/CATS. Online radikalisering 1 000

FOI - Tre kortanalyser, Afghanistan, Mellanöstern och Afrika 650

FOI - om högerextremism 1 500

Rädda barnen, orostelefonen 2 962

Fryshuset. Stöd till extremisters anhöriga 100

Summa 6 212

Övrig redovisning och återrapportering

Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck
Under 2021 har CVE haft uppdraget att titta på sambanden mellan våldsbe-
jakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. På CVE:s uppdrag 
tog Försvarets forskningsinstitut (FOI) fram en förstudie, Våldsbejakande 
islamistiskt våld och förtryck (FOI-R-5143-SE), i maj 2021. 
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Den våldsbejakande islamismens kopplingar till hedersrelaterat våld och 
förtryck saknar empiriska bevis för samband mellan föreskrifter av ledare och 
anhängares handlingar. På grundval av studiens primära källor går det att få 
fram vad som sägs, men inte hur detta samverkar med vad som görs.

För framtida arbete ställer studien följande frågor: 

• Hur ser förhållandet mellan våldsbejakande islamistisk extremism och
hedersrelaterat våld och förtryck ut på den lokala nivån?

• Hur/till vilken grad utgör social acceptans av hedersrelaterat våld och
förtryck en faktor som gynnar förekomsten av våldsbejakande islamis- 

 tisk extremism? 

• Hur/till vilken grad utgör förekomsten av våldsbejakande islamistisk
extremism en faktor som gynnar hedersrelaterat våld och förtryck?

• Hur/till vilken grad utgör stöd för Islamiska staten och andra inter
nationella terroristorganisationer som bejakar hedersrelaterat våld och
förtryck en faktor för företeelsens förekomst i Sverige?

• Vilka verktyg och metoder för motverkande av våldsbejakande isla- 
 mistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck kan utformas

på grundval av en bättre förståelse av förhållandet mellan dessa före- 
 teelser?

Rapporten har kommit att ligga till grund för fortsatt arbete på temat inom 
centret, i samverkan men bl.a. Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY) och forska-
re vid Stockholms universitet. En rapport kommer att publiceras under 2022, 
som undersöker sambandet mellan maskulinitet, våldsbejakande extremism 
och hedersförtryck. Centret har under året hållit flera föreläsningar på temat 
gender och VBE, bl.a. hos Säkerhetspolisen och hos Skolinspektionen. En film 
är framtagen och kommer att läggas på centrets kunskapsplattform. I CVE:s 
olika nätverk, bland annat det så kallade myndighetsnätverket, har temat 
behandlats.

Internationell verksamhet

Brottsförebyggande arbete
Liksom tidigare år organiserade Brå den svenska uttagningen till den brotts-
förebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). Temat 
i år var förebyggande insatser mot mobbing och våld bland unga, och Gäv-
lemodellen är vinnare i den svenska deltävlingen. Modellen har tagits fram 
i ett samarbete mellan Brottsförebyggarna i Gävle, Utbildning Gävle (Gävle 
kommun) och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen är ett strukturerat arbets-
sätt mot mobbning, där man lagt in den kunskapsbaserade processen i den 
reguljära löpande verksamheten. Utifrån frekventa kartläggningar av elevers 
trygghet, som gemensamt analyseras av en bredd av skolans professioner 
och i samverkan med elever, genomförs riktade forskningsbaserade åtgärder. 
Arbetet följs regelbundet upp, både genom löpande avstämningar och genom 
återkommande elevenkäter som visar utvecklingen över tid. Gävlemodellen är 
väl utvärderad och visar att det går att bygga upp ett långsiktigt hållbart och 
effektivt arbete mot mobbning, utan stora merkostnader. Gävlemodellen del-
tog tillsammans med Brå på den digitala konferensen som hålls i anslutning 
till utdelningen av det europeiska priset.

Brå deltog i ett möte som arrangerades av European Crime Prevention 
Network (EUCPN) för representanter från de europeiska ländernas motsva-
righeter till nationella brottsförebyggande råd, samt i en arbetsgrupp om evi-
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densbaserat brottsförebyggande arbete. Däremot genomfördes inte EUCPN:s 
vanligtvis årliga konferens under 2021.

Under 2021 genomförde FN den fjortonde kongressen om brottförebyggande 
och rättsväsende (Foureenth United Nations Congress on Crime Prevention 
and Criminal Justice) i Kyoto (Japan). Kongressen hade fyra teman: eviden-
ce-based crime prevention, reducing reoffending, education and youth enga-
gement samt current crime trends. Brå ingick i den svenska delegationen och 
medverkade i två sessioner: dels om evidensbaserat arbete, dels om familje-
baserade åtgärder för att förebygga brott, ungdomsvåld och våldsbejakande 
extremism. 

Brå arrangerade också ett möte för de nationella brottsförebyggande organi-
sationerna i våra nordiska grannländer, med temat ungdomskriminalitet.

Förebyggande arbete med inriktning mot våldsbejakande extremism
CVE deltar i olika internationella sammanhang. Liksom under 2020 har 
mycket under 2021 hållits på distans, men ett antal fysiska möten har ägt 
rum. 

Inom EU deltar centret i så kallade projektbaserade samarbeten, PBC (pro-
ject based collaborations). Under året som gick var det följande teman: barn 
som återvänder från det fallna kalifatet i Syrien och Irak, arbete mot vålds-
bejakande extremism på västra balkan, våldsbejakande högerextremism, 
våldsbejakande vänsterextremism, radikalisering i fängelser samt arbete med 
en nationell support på lokal nivå. CVE deltog också i RAN (Radicalization 
awareness network), där olika frågor avhandlades, exempelvis allt från åter-
vändare från det fallna kalifatet till hur extremistiska narrativ kan bemötas.  

I FN-sammanhang är CVE engagerade i ett arbete kring kopplingarna mel-
lan sport och våldsbejakande extremism. Centret har även deltagit i en panel 
samt haft dialogmöte med Stratcom Centre of Excellence angående extremis-
tisk aktivitet i EU:s närområde. Dessa båda inom ramen för NATO.  

Exempel på aktiva deltaganden i internationella civilsamhällesorganisationer 
och expertorgan är Nordic Safe Cities och Institute for Justice and the Rule of 
Law.  Deltagit har centret bland annat gjort vid Counter Extremism Project, 
Sova Center, Royal United Services Institute och Online Hate Prevention 
institute. 

CVE har besökt sina internationella motparter i Danmark och i USA samt har 
löpande kontakter med utländska beskickningar, exempelvis Storbritannien, 
Belgien, Australien, USA, Österrike, Tyskland, Danmark och Finland.

Resultatbedömning
Det finns en stor efterfrågan på stöd och kunskap i brottsförebyggande 
frågor, liksom i frågor om våldsbejakande extremism. Under året har verk-
samheten för kunskapsstöd bedrivits i förväntad omfattning och takt. Verk-
samheten har fortsatt den systematiska omvärldsbevakningen, samordnat 
myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt lämnat 
stöd och råd till kommuner och andra aktörer. Verksamheten har även bidra-
git till kunskapsutveckling inom området och till spridning av kunskap om 
god praktik.

Brås arbete för att samordna nationella och regionala aktörer inom det 
brottsförebyggande arbetet har under året fortskridit enligt plan. Mycket av 
det påbörjade arbetet från tidigare år har fortsatt, samtidigt som nya initiativ 
har tagits för att utveckla och utöka det förebyggande arbetet. Exempel på 
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nya initiativ är bildandet av en ny arbetsgrupp med representanter för offent-
liga brottsförebyggande aktörer samt näringslivet, med syfte att öka stödet till 
näringslivets delaktighet i det brottsförebyggande arbetet.  

Stödet till kommunerna inom det brottsförebyggande arbetet mot våldsbeja-
kande extremism har som tidigare varit fokuserat på de kommuner som har 
störst behov samt de kommuner där den våldsbejakande extremismen inte är 
lika synlig. Med hänsyn till pandemin har arbetet ställt om till digitala möten 
men fortskridit enligt plan och i oförändrad takt. Stödet till kommunerna 
under 2019 och 2020 utvärderades och visade på ett överlag gott resultat, där 
identifierade utvecklingsområden tas med i 2022 års arbetsplan. 

Kunskapsspridningen och utbildningarna inom det brottsförebyggande 
arbetet har fortsatt under 2021. Den basutbildning som Brå erbjuder mot 
yrkesverksamma basgrupper har fortsatt med högt söktryck, även om antalet 
deltagare minskade i relation till 2020. Däremot ökade antalet deltagare på 
påbyggnadskursen i relation till 2020. I övrigt har arbetet med kunskaps-
spridning via webben och konferensen Råd för framtiden fortskridit enligt 
plan. Deltagarutvärderingen visar att 94 procent av deltagande respondenter 
var mycket nöjda eller nöjda med utbildningen. Inom det brottsförebyggande 
arbetet mot våldsbejakande extremism har flertalet rapporter, pm och fakta-
blad publicerats, och ett flertal samverkansprojekt med finansiering från CVE 
har genomförts. Inom detta område har pandemin inneburit en del begräns-
ningar, men i och med omställningen till digitala möten har kunskapen kun-
nat nå ut till fler aktörer. Med hänsyn till pandemin har den årliga konferen-
sen Samling mot våldsbejakande extremism skjutits fram till våren 2022, för 
att kunna genomföras fysiskt. 

Arbetet med utbetalning av de ekonomiska stöden till aktörer i det brottsföre-
byggande arbetet har fortskridit. Utbetalningen av stöd inom ramen för GVI 
har fått en god verkan och kunnat spridas till fler kommuner för att användas 
för implementering av GVI-strategin. Genom det ändrade anslagsvillkoret för 
det brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har ekono-
miskt stöd betalats ut till ett flertal offentliga aktörer och organisationer. 

Trots vissa utmaningar med pandemin har det brottsförebyggande arbetet 
kunnat genomföras i linje med planen. Brå bedömer därför sammanfattnings-
vis att resultatet för verksamheten för kunskapsstöd 2021 är gott, det vill 
säga att årets prestationer står i proportion till vad som kunnat förväntas av 
myndigheten.
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Övriga återrapporteringskrav, 
uppdrag och uppgifter
Under detta avsnitt redovisar vi övriga uppdrag eller uppgifter som myndighe-
ten har i regleringsbrev eller instruktion. Eftersom flertalet av dessa uppdrag 
och uppgifter är av övergripande karaktär, redovisas dessa under ett samlat 
avsnitt och ingår inte i några av våra huvudsakliga verksamhetsområden.

Remissyttranden, statliga utredningar och samverkansuppdrag
Eftersom Brå är en kunskapsmyndighet, förordnas verksamma inom Brå som 
experter i statliga utredningar, besvarar remisser samt ingår i samverkansupp-
drag där Brå anges som utpekad myndighet eller tillfrågad att delta. Dessa 
uppgifter är i vissa fall omfattande och utgör en viktig del i Brås verksamhet, 
utöver uppgifter och uppdrag som anges i instruktion och regleringsbrevet. 
Brås remissvar finns att läsa på bra.se.

I nedanstående tabell sammanställs 2021 års lämnade remissvar, deltagande 
i utredningar samt samverkansuppdrag. Under tabellen anges exempel på ett 
antal särskilt viktiga uppgifter utifrån Brås roll som kunskapsmyndighet inom 
rättsväsendet.

Tabell 8. Sammanställning av besvarade remisser samt deltagande i statliga utredningar och 
samverkansuppdrag utifrån huvudansvarigt departement

Departement Remisser Statliga utredningar Samverkansuppdrag

Justitiedepartementet 25 9 1

Finansdepartementet 9 - 5

Näringsdepartementet 2 - -

Kulturdepartementet 1 1 4

Arbetsmarknadsdepartementet 2 - 6

Socialdepartementet 3 1 5

Försvarsdepartementet - - 1

Utbildningsdepartementet 2 - 3

Infrastrukturdepartementet 2 - 1

Justitieutskottet 1 - -

Miljödepartementet 1 - -

Totalt 48 11 26

Ett exempel på en utredning av stor betydelse för Brå, där myndigheten bi-
drog med en medverkande expert och lade stor vikt vid remissyttrandet, var 
Kommuner mot brott (SOU 2021:49). 

En annan viktig utredning, där Brå medverkade med expertkunskap och där 
myndighetens remissyttrande bedömdes ha särskilt stor vikt, var En stärkt 
rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35). 

Jämställdhetsperspektiv
Brå bidrar till de jämställdhetspolitiska målen inom det kriminalpolitiska om-
rådet genom att lyfta likheter och skillnader mellan kvinnor och män, flickor 
och pojkar i den kunskap som myndigheten producerar och sprider. Myndig-
hetens målgrupper, liksom andra aktörer, har sedan möjlighet att använda 
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kunskapen för att göra fördjupade analyser och vidta mer träffsäkra åtgärder 
som leder till ökad jämställdhet.

Under 2021 fortsatte Brå att avsätta resurser för att upprätthålla ett aktivt 
arbete med jämställdhetsintegrering och genomförde satsningar för att stärka 
kunskapen och arbetet på myndigheten.  Bland annat gjordes uppföljningar 
av den tidigare handlingsplanen för jämställdhetsintegrering, grundutbild-
ningen för alla nyanställda, enhetsövergripande workshoppar, att hatbrottsta-
tistiken kunnat delas upp på kön samt en vidareutveckling av den interna 
kommunikationen och det kollegiala lärandet. Myndigheten har under året 
även återrapporterat på ett regeringsuppdrag om att ta fram en inriktning 
med mål för myndighetens arbete med jämställdhetsintegrering 2022–2025 
(Dnr 0423/20).

Under 2021 har Brå publicerat flera produkter inom det kriminalpolitiska 
området, och nedan anges några exempel som särskilt bidragit med ny kun-
skap som kan användas för arbetet med att öka jämställdheten.

• Anmälningsbenägenhet vid fyra typer av brott. En statistisk analys av  
 skillnader i anmälningsbenägenhet (kortanalys 1/2021)

• Enhetlighet och relevanta hänsyn i dömandet i brottmål  
 (rapport 2021:16)

• Hatbrott 2020 (rapport 2021:17)

• Kommunala variationer i risk för otrygghet (kortanalys 2/2021)

• Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning,  
 internethandel och köpare (rapport 2021:10)

• Nationella trygghetsundersökningen 2021 (rapport 2021:11)

• Politikernas trygghetsundersökning 2021 (rapport 2021:13)

• Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (rapport 2021:5)

• Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord (rapport 2021:7)

• Ungdomsrån. En kartläggning av nuläge och utveckling  
 (rapport 2021:19)

• Våld i ungas parrelationer (rapport 2021:15).

Barn- och ungdomsperspektiv
Myndighetens interna barn- och ungdomsnätverk har under året haft konti-
nuerligt kunskapsutbyte mellan enheterna inom Brås kärnverksamhet, för att 
ta tillvara den samlade kunskapen vid exempelvis arbete med remissyttranden 
och statistikfrågor som berör barn och unga samt vid diskussioner om frågor 
och metoder som är relevanta inom området. Barn- och ungdomsnätverket 
har även bjudit in externa gäster med kunskap inom området till myndigheten 
för att stärka kunskapen. Under 2021 arbetade Brå även med det pågående 
regeringsuppdraget om att ingå i kunskapslyft för barns rättigheter, vilket 
kommer att återrapporteras den 31 mars 2022.

Under 2021 har Brå publicerat flera produkter inom det kriminalpolitiska 
området, och nedan anges några exempel som särskilt bidragit med ny kun-
skap som kan användas för frågor som rör barn och ungdomar.

• Informationsdelning mellan socialtjänst och polis (rapport 2021:2)

• Narkotikamarknader. En studie av smuggling, gatuförsäljning,  
 internethandel och köpare (rapport 2021:10)

• Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet (rapport 2021:5)
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• Ungdomsrån. En kartläggning av nuläge och utveckling  
 (rapport 2021:19)

• Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i  
 kriminalitet? Poddsändning den 24 juni 2021

• Våld i ungas parrelationer (rapport 2021:15).

Angelägna utvecklingsområden
Utifrån instruktionen har Brå i uppgift att bidra till att verksamheterna inom 
det kriminalpolitiska området bedrivs kunskapsbaserat, och specifikt i uppgift 
att identifiera angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet. Utfallet av 
arbetet med att identifiera sådana utvecklingsområden redovisas i bilaga 1. I 
det arbetet var några av metodinslagen även i år uppslag genom den interna 
omvärldsbevakningen och interna avstämningar på Brå. Ett bärande inslag 
var också en enkät till åtta centrala myndigheter3 om rättsväsendets utmaning-
ar och behov av utveckling och kunskap. Årets arbete ledde fram till att sju av 
åtta områden som lyftes fram i årsredovisningen 2020 bedömdes vara fortsatt 
angelägna. Beskrivningen av dem har fördjupats och utvecklats jämfört med 
föregående år. Det område som inte längre är med är Polisens verksamhet, 
eftersom det nu gått många år sedan 2015 års polisreform, som låg bakom att 
området lyftes in som angeläget. 

I bilagan redovisas även angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyg-
gande arbetet, där grunden är densamma som i de årliga rapporterna om det 
brottsförebyggande arbetet i Sverige, som Brå redovisar till och på uppdrag 
från regeringen. Avslutningsvis redovisas sådana utvecklingsområden även 
för arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism, som bygger på de 
samlade erfarenheterna från årets verksamhet.

The Stockholm Criminology Symposium
Under två dagar i juni arrangerade Brå, på uppdrag av regeringen, den fem-
tonde upplagan av den internationella konferensen The Stockholm Crimino-
logy Symposium. Som en följd av corona-pandemin fick symposiet liksom den 
tillhörande prisceremonin för The Stockholm Prize in Criminology arrangeras 
digitalt. Närmare 400 deltagare, varav 141 var talare, deltog i 59 sessioner 
som sändes via en digital mötesplattform. Därutöver arrangerades några ple-
narföreläsningar och en paneldiskussion i plenum. Majoriteten av deltagarna 
kom från Sverige, medan talarna kom från 28 olika länder.

Evenemanget är sedan starten en av de största årliga kriminologisamman-
komsterna i världen, där de senaste kriminologiska forskningsrönen diskute-
ras. Vid prisceremonin, som detta år bestod av förinspelade inslag, belönades 
de två amerikanska forskarna Philip J. Cook och Franklin E. Zimring för 
deras evidensbaserade forskning kring vikten av vapenlagar. Detta ämnesom-
råde utgjorde också konferensens huvudtema. Det andra och kompletterande 
temat var i likhet med tidigare år samtida kriminologi. Programboken4 på 
engelska användes inte enbart som en guide vid konferensen, utan även för att 
marknadsföra konferensen internationellt. I den utvärdering som skickades ut 
efter symposiet uppgav 67 procent av de svarande att de tyckte att symposiet 
var bra eller mycket bra, och 88 procent svarade att de skulle rekommendera 
symposiet till en vän eller kollega.
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Kompetensförsörjning
Brå är en kunskapsintensiv verksamhet och verkar i en miljö som ständigt för-
ändras. För att utföra det uppdrag som myndigheten har, är Brå beroende av 
medarbetarnas kompetens och förmåga att utvecklas i takt med de krav som 
ställs på verksamheten. En av Brås strategiska inriktningar är att vara en att-
raktiv arbetsplats, och myndigheten arbetar kontinuerligt för att skapa goda 
förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Genomförande

Attrahera, rekrytera och introducera medarbetare
Under året har Brå fortsatt att utveckla arbetet inom rekryteringsprocessen, 
för att säkerställa att den stödjer både en positiv kandidatupplevelse och är i 
enlighet med de lagar, förordningar, avtal och riktlinjer som finns att förhålla 
sig till som statlig myndighet. Brå bjöd in Arbetsgivarverket till att hålla en 
utbildning i att anställa i staten, med syfte att stärka chefernas grundläggande 
kunskaper ytterligare inom detta område. Utbildningen hölls för myndighet-
ens chefer och personalenheten (HR), och genomfördes i mars. Det är viktigt 
med en god introduktion för att de nyanställda ska komma in i arbetet och 
gemenskapen, på sin enhet och på myndigheten i stort, på ett bra sätt. Därför 
får varje nyanställd ett individuellt introduktionsprogram anpassat utifrån 
den nyanställdas arbete, och två gånger per år genomförs ett introduktionstill-
fälle för alla nyanställda, där information om bland annat Brås verksamhet 
ges. Under hösten har ett arbete påbörjats för att utveckla den befintliga 
introduktionsprocessen, med fokus på än högre kvalitet och effektivitet, med 
en bibehållen positiv upplevelse av introduktionen för de nyanställda. Med 
anledning av coronapandemin har intervjuer i samband med rekryteringspro-
cesser och introduktionstillfällen för nyanställda huvudsakligen genomförts 
digitalt och anpassat till de förändrade arbetssätt som myndigheten haft 
under pandemin.

Brå har under hösten inlett ett arbete med att se över enheternas dimensione-
ring vad gäller både kompetens och resurser i relation till det uppdrag som de 
har. Syftet med översynen är att skapa förutsättningar för en god och hållbar 
kompetens- och resursfördelning på myndigheten. Som en del i den översy-
nen har myndigheten infört en vakansprövning för de rekryteringsbehov som 
funnits. Arbetet med översynen kommer att fortsätta även under 2022.

Brå har i uppdrag från regeringen att ställa praktikplatser till förfogande till 
Arbetsförmedlingen, för nyanlända och för personer med funktionsnedsätt-
ning. På grund av coronapandemin har detta inte varit möjligt under större 
delen av 2021, eftersom myndigheten har bedömt att det inte funnits för-
utsättningar för att ta emot och erbjuda en bra praktik. I slutet av året, när 
rekommendationerna om hemarbete tillfälligt upphörde, ställdes en praktik-
plats till förfogande för Arbetsförmedlingen.

Behålla och utveckla kompetens
För att säkerställa en god kompetensförsörjning är även kompetensutveckling 
högt prioriterad. Kompetensutveckling genomförs främst utifrån individuella 
utvecklingsplaner, som tas fram i samband med medarbetarsamtalen, för att 
skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas inom ramen för sin an-
ställning. Utöver det finns även utvecklingsmöjligheter definierade i form av 
utökade uppdrag som biträdande enhetschef och enhetsråd inom enheterna. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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De utökade uppdragen finns i den omfattning som de respektive enheterna 
har behov av. Brå arbetar även med intern kunskapsspridning och uppmunt-
rar till erfarenhetsutbyte inom myndigheten. Ett exempel på detta är ett må-
natligt frukostmöte för alla anställda, där bland annat Brås senast publicerade 
rapporter och statistik presenteras.

Brå arbetar även för att stärka och utveckla ledarskapet på myndigheten och 
har under året genomfört utbildningar och seminarier för cheferna samt er-
bjudit samtliga enhetschefer individuell chefscoachning med fokus på hållbart 
ledarskap. Chefscoachningen påbörjades under slutet av 2020 och avslutades 
efter sommaren 2021. 

Personalstruktur och personalomsättning
Det totala antalet årsarbetskrafter och anställda ökade 2021 jämfört med 
2020. Antalet anställda den 31 december 2021 var 161 personer, varav 71 
procent var kvinnor och 29 procent män. Medelåldern för män (49 år) är hö-
gre än för kvinnor (44 år), och totalt var den genomsnittliga åldern på myn-
digheten 45 år. Att antalet årsarbetskrafter och anställda har ökat under 2021 
förklaras av utökade anställningar inom IT-enheten samt anställningar inom 
det nyinrättade kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendet. I 
ledningsgruppen var 47 procent kvinnor och 53 procent män.

Av de totalt 15 personer som slutade under 2021 hade 10 personer en tidsbe-
gränsad anställning. Personalomsättningen bland de tillsvidareanställda var 
därmed 3 procent, vilket är en låg personalomsättning och en minskning jäm-
fört med tidigare år. Brå genomför slutintervjuer med samtliga medarbetare 
som slutar, för att kunna dra lärdomar och utveckla verksamheten ytterligare.

Tabell 9. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2019–2021

2021  2020 2019

Kvinnor 96 85 84

Män 44 46 47

Totalt 140 131 131

Tabell 10. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön, per den 31 december för 
2019-2021

Antal anställda 2021-12-31 Antal anställda 2020-12-31 Antal anställda 2019-12-31

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

–34 år 26 5 31 19 25 5 30 20 28 4 32 21

35–44 år 40 13 53 33 35 16 51 34 34 18 52 34

45–54 år 38 18 56 35 33 19 52 35 33 25 58 38

55– år 10 11 21 13 9 8 17 11 8 4 12 7

Summa 114 47 161 100 102 48 150 100 103 51 154 100

Tabell 11. Personalrörlighet, åren 2019–2021

Anställningsform 2021 2020 2019

Antal nyanställningar 28 15 28

Antal avslutade anställningar 15 18 25

– varav tidsbegränsade 10 2 12

Antal tidsbegränsade anställda 
totalt under året

21 18 28

Personalomsättning i procent* 3 7 9

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

* Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar men inklusive provanställningar.
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Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
Brå ska vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö för 
alla anställda, vilket är något som myndigheten arbetar aktivt med att skapa 
förutsättningar för. Myndigheten arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete, 
främjar hälsa och prioriterar friskvård. Med anledning av att coronapan-
demin påverkat arbetssituationen under större delen av 2021, genomfördes 
utöver det ordinarie arbetsmiljöarbetet anpassade undersökningar, riskbe-
dömningar och åtgärder både på myndighetsnivå och på enhetsnivå, för att 
skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö även under pandemin. Exempel 
på insatser som initierades var ett seminarium för samtliga anställda med 
syfte att öka medarbetarnas kännedom om hur de hanterar förändringar 
genom motståndskraft och motivation, samt möjlighet till digitala ergonomi-
genomgångar utifrån medarbetarnas individuella behov och förutsättningar 
för hemarbete. 

Den totala sjukfrånvaron minskade med 0,1 procentenheter under 2021 
jämfört med 2020. Den totala sjukfrånvaron minskar därmed för fjärde året 
i rad. Det är oklart exakt hur coronapandemin har påverkat sjukfrånvaron. 
Men ett antagande är att korttidsfrånvaron minskat med anledning av att 
anställda som arbetar hemifrån, istället för att sjukskriva sig, har valt att 
arbeta vid lindrig sjukdom och förkylningssymtom. Den totala sjukfrånvaron 
var under 2021 fortsatt högre bland kvinnor (4,6 procent) än bland män (0,7 
procent). Långtidssjukfrånvaron utgjorde drygt 56 procent av sjukfrånvaron, 
vilket är en ökning från tidigare år. Långtidssjukfrånvaron återfinns främst 
bland kvinnor i ålderskategorin 30–49 år, och precis som för samhället i stort 
är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro på myndig-
heten. Brå har under 2021 fortsatt att följa upp de anställdas sjukfrånvaro 
vid flertalet tillfällen, i syfte att arbeta proaktivt med både arbetsanpassning 
och rehabilitering. Under 2021 har myndigheten fortsatt att bedriva ett aktivt 
arbetsmiljöarbete som utgår från ett närvarande och aktivt ledarskap. Myn-
digheten samarbetar även nära företagshälsovården i både främjande, före-
byggande och rehabiliterande syfte. 

Tabell 12. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2019–2021

Sjukfrånvaro % 2021 2020 2019

Kvinnor 4,6 4,4 4,6

Män 0,7 1,6 2,0

Totalt 3,3 3,4 3,7

Anställda under 29 år 0,8 4,5 2,1

Anställda i åldrarna 30–49 år 4,6 3,6 4,3

Anställda som är 50 år eller äldre 1,1 3,0 2,7

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

56,6 46,8 44,3

Brå erbjuder sina medarbetare en friskvårdstimme i veckan och har under 
coronapandemin uppmuntrat medarbetarna än mer till att nyttja friskvårds-
timmen, eftersom arbetet blir mer stillasittande när det utförs i hemmet. Vi-
dare erbjuds ett årligt friskvårdsbidrag för motionsaktiviteter samt subventio-
nerad massagebehandling i Brås lokaler. Under pandemin, när arbetet utförts 
i hemmet, har dock massagebehandlingarna inte kunnat erbjudas. Brå har ett 
pausgympaprogram i alla anställdas datorer, samt en medarbetardriven frisk-
vårdsgrupp som arrangerar friskvårdsaktiviteter. Under våren genomfördes 
även en hälsoutmaning som pågick under en månad, med syftet att inspirera 
till motion, och under hösten bjöds alla anställda in till en föreläsning om 
kost, motion och mental återhämtning.
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Resultatbedömning
Brå har en god kompetensförsörjning och lyckas attrahera, rekrytera och 
behålla den kompetens som myndigheten har behov av för att utföra sitt upp-
drag. Myndigheten informerade under 2021 om 29 lediga anställningar, va-
rav 28 tillsattes och 1 avbröts. Under 2021 fick Brå totalt 2 194 ansökningar 
till de 29 anställningar som myndigheten skulle tillsätta och därmed informe-
rade om genom annonsering. Brå har generellt inga svårigheter att attrahera 
och rekrytera medarbetare och har under det senaste året även tillsatt flera 
anställningar inom it som tidigare varit vakanta och bemannade av konsulter. 
Personalomsättningen för tillsvidareanställda var 3 procent, vilket är en låg 
personalomsättning i jämförelse med genomsnittet för statliga myndigheter 
(9,8 procent) och tyder på Brå lyckas med att behålla den kompetens som 
myndigheten behöver. 

Brå har fortsatt att arbeta aktivt för att skapa förutsättningar för en god 
arbetsmiljö och har under året undersökt, riskbedömt och följt upp arbets-
miljön på flera olika sätt. Den totala sjukfrånvaron på myndigheten var 3,3 
procent och minskade för fjärde året i rad. Brå har bland annat undersökt 
hur medarbetarna upplever sin arbetssituation, och det visade på att den 
psykosociala arbetsmiljön generellt sätt upplevs som god, eftersom andelen 
positiva svar var 72 procent totalt för myndigheten. Detta trots en annorlun-
da arbetssituation för alla anställda under större delen av året med anledning 
av coronapandemin. Undersökningen hade en svarsfrekvens på 96 procent, 
vilket tyder på ett engagemang från medarbetarna för att informera om och 
påverka sin arbetssituation. 

Myndigheten bedömer därför sammanfattningsvis att kompetensförsörjning-
ens resultat för 2021 är gott, det vill säga att årets prestationer står i propor-
tion till vad som kunnat förväntas av myndigheten. 
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EKONOMISKA UPPGIFTER

Ekonomiska uppgifter
I detta avsnitt redovisar vi en ekonomisk översikt av Brås verksamhet för 
2021. En samlad bild av Brås ekonomiska utfall med kommentarer finns 
under den finansiella redovisningen. Brås beräknade kostnader för respek-
tive verksamhetsgren redovisas i form av direkta kostnader samt beräknad 
overhead. De direkta kostnaderna redovisas mot respektive verksamhetsgren 
sammanlagda personalkostnader och löpande driftskostnader. Fördelning 
av overhead görs utifrån respektive verksamhetsgrens storlek i relation till 
varandra.

I underlaget för beräknade kostnader ingår inte transfereringar. Brås trans-
fereringar sker inom ramen för verksamheten kunskapsstöd. Under 2021 
transfererade Brå ut ca 26 miljoner kronor.

Intäkter
Huvudkällan för finansieringen av Brås verksamhet är via myndighetens olika 
anslag. Brås förvaltningsanslag är den enskilt största intäktskällan och finan-
sierar i huvudsak statistik och forskningsverksamheten samt Kansliet till stöd 
för Rådet för digitalisering av rättsväsendets. Verksamheten för kunskapsstöd 
finansieras via anslag 1:7 ap.2 Nationellt centrum för brottsförebyggande 
arbete samt anslag 1:15 ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete. 

Kostnader
Brås enskilt största kostnadspost avser personalkostnader. Under året har 
personalkostnaderna ökat till följd av ett pågående arbete med att ersätta 
konsulter inom IT-verksamheten med egen personal. En viss del av IT-verk-
samhetens resurser jobbar direkt mot myndighetens statistikverksamhet, 
vilket förklarar kostnadsökningen avseende statistikverksamheten. Under året 
har Kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsendets rekryterat 
upp fler resurser vilket förklarar kostnadsökningen för kansliets verksamhet.

Kostnader och intäkter fördelade på verksamhets- 
område
Brå redovisar i huvudsak verksamheten efter verksamhetsgrenar, med uppdel-
ning efter huvudsakliga uppgifter i instruktionen. Även verksamhetens totala 
intäkter och kostnader är fördelade efter verksamhetsgrenarna statistikverk-
samheten, forskningsverksamheten och verksamheten för kunskapsstöd.

Verksamheten vid kansliet till stöd för Rådet för digitalisering av rättsväsen-
det, som bedrivs i enlighet med förordning (2019:1283) om rättsväsendets 
digitalisering, ingår inte i någon av Brås verksamhetsgrenar. Även om det är 
Brå som tillhandahåller dessa kanslifunktioner, bedrivs verksamheten på upp-
drag av Rådet för digitalisering av rättsväsendet, och det är också till rådet 
som rapportering sker. Därför har kansliets verksamhet exkluderats från Brås 
resultatredovisning. Intäkter och kostnader för denna verksamhet redovisas 
emellertid i tabell 13, Sammanställning av verksamhetens totala intäkter och 
kostnader.

Tabellen visar Brottsförebyggande rådets intäkter och kostnader för perioden 
2019–2021, fördelade på verksamheter. Intäkterna är uppdelade i bidrag 
och övriga intäkter respektive anslagsmedel och kostnaderna är uppdelade i 
personalkostnader respektive driftkostnader.
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Tabell 13. Sammanställning av verksamhetens totala intäkter och kostnader 

Intäkter (tkr)

Verksamhet 2021 2020 2019

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 58 161 59 244 52 575
  Bidrag och övriga intäkter 2 060 2 403 4 270
  Anslagsmedel 56 101 56 841 48 305

Statistikverksamhet 71 426 68 719 70 913
 Bidrag och övriga intäkter 1 667 1 215 485
 Anslagsmedel 69 759 67 505 70 429

Verksamheten för kunskapsstöd 54 094 50 805 48 850
 Bidrag och övriga intäkter 1 370 911 1 977
 Anslagsmedel 52 724 49 894 46 873

Delsumma intäkter av bidrag och övriga intäkter 5 097 4 529 6 732

Delsumma intäkter av anslagsmedel 178 584 174 239 165 607

Delsumma totala intäkter 183 680 178 768 172 339

Kansliet till stöd för rådet för rättsväsendets 
digitalisering

7 005 1 468 0

 Bidrag och övriga intäkter 0 0 0
 Anslagsmedel 7 005 1 468 0

Summa intäkter av bidrag och övriga intäkter 5 097 4 529 6 732

Summa intäkter av anslagsmedel 185 589 175 706 165 607

Summa totala intäkter 190 686 180 235 172 339

Kostnader (tkr)

Verksamhet 2021 2020 2019

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 58 161 59 244 52 575
  Personalkostnader 51 473 50 757 44 842
  Driftskostnader 6 688 8 487 7 733

Statistikverksamhet 71 426 68 719 70 913
  Personalkostnader 52 195 46 118 45 189
  Driftskostnader 19 231 22 601 25 725

Verksamheten för kunskapsstöd 54 094 50 805 48 850
  Personalkostnader 25 449 24 699 20 280
  Driftskostnader 28 645 26 106 28 570

Delsumma personalkostnader 129 116 121 574 110 311

Delsumma driftskostnader 54 564 57 194 62 028

Delsumma totala kostnader 183 680 178 768 172 339

Kansliet till stöd för rådet för rättsväsendets 
digitalisering 7 005 1 468 0

Personalkostnader 4 008 629 0
Driftskostnader 2 998 839 0

Summa personalkostnader 133 124 122 203 110 311

Summa  driftskostnader 57 562 58 033 62 028

Summa totala kostnader 190 686 180 235 172 339

EKONOMISKA UPPGIFTER
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Finansiell redovisning

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad 11 000 11 000 11 000 5 500 5 000

Utnyttjad 5 237 7 496 3 567 2 727 3 588

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad 8 500 8 500 8 500 6 300 6 300

Maximalt utnyttjad under räkenskapsåret 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 0 0 0 0 0

Räntekostnader 0 0 62 120 82

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras 1 502 711 1 294 1 855 1 575

Anslagskredit

Anslag 01 06 001 - ap.27

Beviljad 0 0 0 0 0

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007  - ap.1

Beviljad 3 957 3  940 3 444 3 398 3 344

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007  - ap.2

Beviljad 1 200 1 050 1 050 1 050  

Utnyttjad 0 0 0 0  

Anslag 04 01 015  - ap.1

Beviljad 0 0 0 664 665

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande

Anslag 01 06 001 - ap.27 221 39 524 74 648

Anslag 04 01 007 - ap.1 3 698 6 192 53 4 142 5 525

Anslag 04 01 007 - ap.2 355 3 532 1 661 10 961

Anslag 04 01 015 - ap.1 725 53 534 42 398

Personal

Antalet årsarbetskrafter 140 131 131 132 116

Medelantalet anställda 151 153 152 150 138

Driftskostnad per årsarbetskraft 1 345 1 360 1 303 1 255 1 245

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0

FINANSIELL REDOVISNING

Sammanställning över väsentliga uppgifter
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 185 589 175 706
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 502 711
Intäkter av bidrag 3 3 595 3 818
Finansiella intäkter 4 0 1
Summa verksamhetens intäkter 190 686 180 235

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -133 124 -122 203
Kostnader för lokaler -18 240 -18 886
Övriga driftskostnader 6 -36 980 -37 047
Finansiella kostnader 7 -49 -65
Avskrivningar och nedskrivningar -2 293 -2 035
Summa verksamhetens kostnader -190 686 -180 235

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget 
för finansiering av bidrag 25 403 14 229
Medel som erhållits från myndigheter  
för finansiering av bidrag 623 0
Lämnade bidrag 8 -26 026 -14 229
Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring  0 0

FINANSIELL REDOVISNING
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 9 377 788
Summa immateriella anläggningstillgångar 377 788

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet                 10 3 682 4 982
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 178 1 725
Summa materiella anläggningstillgångar 4 860 6 708

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 19 51
Fordringar hos andra myndigheter 2 292 2 803
Övriga kortfristiga fordringar 12 0 0
Summa kortfristiga fordringar 2 311 2 855

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 4343 4 434
Upplupna bidragsintäkter 0 48
Övriga upplupna intäkter 77 0
Summa periodavgränsningsposter 13 4 420 4 482

Avräkning med statsverket 14 -3 876 -9 605
Summa avräkning med statsverket -3 876 -9 605

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 24 075 28 080
Summa kassa och bank 24 075 28 080

Summa tillgångar 32 167 33 307

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  15 2 203 2 107
Summa avsättningar 2 203 2 107

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 16 5 237 7 496
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 6 877 7 239
Leverantörsskulder 5 986 6 294
Övriga kortfristiga skulder 17 2 015 1 781
Summa skulder m.m. 20 115 22 809

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  7 793 8 192
Oförbrukade bidrag  2 057 199
Summa periodavgränsningsposter 18 9 850 8 391

Summa kapital och skulder 32 167 33 307

Ansvarsförbindelser Inga Inga

FINANSIELL REDOVISNING



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2021  •  47

R
ed

ov
is

ni
ng

 m
ot

 a
ns

la
g 

(b
el

op
p 

i t
kr

)
In

gå
en

de
öv

er
fö

ri
ng

s-
be

lo
pp

Å
re

ts
 t

ill
de

ln
in

g
en

lig
t

 r
eg

le
ri

ng
sb

re
v

In
dr

ag
ni

ng

T
ot

al
t

di
sp

on
ib

el
t

be
lo

pp
 

U
tg

if
te

r

U
tg

åe
nd

e
öv

er
fö

ri
ng

s-
be

lo
pp

 
A

ns
la

g

U
tg

if
ts

om
rå

de
 0

1 
R

ik
et

s 
st

yr
el

se

01
 0

6 
00

1 
A

llm
än

na
 v

al
 o

ch
 d

em
ok

ra
ti

   
  a

p.
27

 V
är

na
 d

em
ok

ra
ti

n 
– 

PT
U

 
39

95
0

-3
9

95
0

-7
29

22
1

U
tg

if
ts

om
rå

de
 0

4 
R

ät
ts

vä
se

nd
et

04
 0

1 
00

7 
B

ro
tt

sf
ör

eb
yg

ga
nd

e 
rå

de
t

   
 a

p.
1 

 B
ro

tt
sf

ör
eb

yg
ga

nd
e 

rå
de

t
6 

19
2

13
1 

91
9

-2
 2

52
13

5 
85

9
-1

32
 1

61
3 

69
8

   
 a

p.
2 

 N
at

io
ne

llt
 c

en
tr

um
 m

ot
 v

ål
ds

be
ja

ka
nd

e 
ex

tr
em

is
m

 
3 

53
2

40
 0

00
-2

 4
82

41
 0

50
-4

0 
69

5
35

5

04
 0

1 
01

5 
B

id
ra

g 
ti

ll 
lo

ka
lt

 b
ro

tt
sf

ör
eb

yg
ga

nd
e 

ar
be

te
   

 a
p.

1 
B

id
ra

g 
ti

ll 
lo

ka
lt

 b
ro

tt
sf

ör
eb

yg
ga

nd
e 

ar
be

te
53

38
 1

57
-5

3
38

 1
57

-3
7 

43
2

72
5

Su
m

m
a 

re
do

vi
sn

in
g 

m
ot

 a
ns

la
g

9 
81

5
21

1 
02

6
-4

 8
25

21
6 

01
6

-2
11

 0
17

4 
99

9

Fi
na

ns
ie

lla
 v

ill
ko

r

A
ns

la
g

   
 A

ng
iv

et
 v

ill
ko

r
B

el
op

p
U

tf
al

l
Sa

ld
o

01
 0

6 
00

1 
A

llm
än

na
 v

al
 o

ch
 d

em
ok

ra
ti

, 
ap

.2
7 

V
är

na
 d

em
ok

ra
ti

n 
– 

PT
U

   
 F

år
 a

nv
än

da
 9

50
 t

kr
95

0
-7

29
22

1

U
tf

al
le

t 
om

 7
29

 t
kr

 f
ör

 a
ns

la
g 

01
 0

6 
00

1 
A

llm
än

na
 v

al
 o

ch
 d

em
ok

ra
ti

, a
p.

27
 V

är
na

 d
em

ok
ra

ti
n 

– 
PT

U
 a

vv
ik

er
 f

rå
n 

år
et

s 
ti

lld
el

ni
ng

 e
nl

ig
t 

re
gl

er
in

gs
br

ev
et

 m
ed

 2
3 

%
. 

A
vv

ik
el

se
n 

be
ro

r 
på

 p
er

so
na

lb
ri

st
.

A
ns

la
gs

re
do

vi
sn

in
g

FINANSIELL REDOVISNING



48 •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2021

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan avrundnings-
differenser förekomma.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Brottsförebyggande rådets (Brå) bokföring följer god redovisningssed och förordning (2000:606) om 
myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till denna förord-
ning. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget-
underlag samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.

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

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

I de fall där faktura eller motsvarande inkommer efter fastställd brytdag, eller där fordrings- eller 
skuldbeloppet ej är känt vid brytdagen, redovisas beloppen som periodiseringsposter.

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

Periodiseringsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts belopp överstigande 50 tkr. Detta är en förändring mot tidi-
gare år då periodiseringsgränsen varit 100 tkr.

Värdering av anläggningstillgångar
Tillgångar avseende stadigvarande bruk med en anskaffningskostnad på minst 25 tkr och en beräknad 
livslängd på tre år eller längre, bokförs som anläggningstillgångar. För förbättringsutgifter på annans 
fastighet har Brå fastställt det väsentliga beloppet till lägst 100 tkr när den ekonomiska livslängden 
uppgår till tre år eller längre. Utgifter avseende utveckling av programvara som är av väsentligt värde 
för Brås verksamhet under kommande år, redovisas som immateriell tillgång. Brå aktiverar även stan-
dardprogramvaror om den ekonomiska livslängden är tre år eller mer.

Avskrivningen bokförs linjärt över den ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas:

3 år Immateriella anläggningstillgångar, egenutvecklade dataprogram 

3 år Immateriella anläggningstillgångar, licenser och rättigheter

3 eller 5 år  Förbättringsutgifter på annans fastighet 

3 år Datorer och kringutrustning

3 eller 5 år  Inventarier

5 år Möbler

- Konst, avskrivs ej

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

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

Tilläggsupplysningar och noter

FINANSIELL REDOVISNING
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Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet

2021

Belopp  
i tkr

Kristina Svartz 
Generaldirektör för  
Brottsförebyggande rådet, 
till och med 2022-02-13

Uppdrag:
Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse

1 227

Björn Borschos 
Tillförordnad generaldirektör för 
Brottsförebyggande rådet,  
från och med 2022-02-14

1 069

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

Uppdrag:
VD och styrelseordförande i Sandtroll AB

911

Gunilla Glasare 2

Johan Olsson 4

Gabriella Bremberg 4

Jonas Riedel 4

Hanna Jarl Uppdrag:
Ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd

3

Olivia Wigzell Uppdrag:
Ledamot i Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps insynsråd

3

Petter Löberg 2

Anti Avsan Uppdrag: 
Ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
TryggHem Projekt 1 AB (publ), styrelseledamot, ordf. 
Smallville AB (publ), styrelseledamot, ordförande 
Avsan Advice AB, styrelseledamot, ordförande 
2Reach Holding AB, styrelseledamot, ordförande 
2Reach AB, styrelseledamot, ordförande 
elivery holding AB, styrelseledamot, ordförande 
elivery AB, styrelseledamot, ordförande 
Secintech holding AB, styrelseledamot, ordförande 
Security Invention Technologies Sweden AB, styrelse- 
ledamot, ordförande

4

FINANSIELL REDOVISNING
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Noter

Resultaträkning

Belopp i tkr 2021 2020

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag i resultaträkning 185 589 175 706

Utgifter i anslagsredovisningen 211 017 189 891

Skillnaden beror på:

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

 
25 403

 
14 229 

 - semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 som redo- 
   visats mot anslag enligt övergångsbestämmelsen till 12 §  
   anslagsförordningen (2011:223) 25

 
 

-44

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 502 711
   varav tjänsteexport 23 -2
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 502 711

De ökade avgiftsintäkterna beror i huvudsak på utlåning av 
personal.  

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 3 595 4 094
Bidrag från andra EU-länder 0 -277
Övriga bidrag 0 0
Summa intäkter av bidrag 3 595 3 818

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

 
Not 5

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

 
-84 576 -77 882

   varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal -301 -244
Sociala avgifter -46 384 -41 781
Övriga kostnader för personal -2 164 -2 539
Summa kostnader för personal -133 124 -122 203

Ökning av kostnader för personal förklaras främst genom 
tillkomst av en ny verksamhet samt att myndigheten har utökats 
med 9 årsarbetskrafter. 

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 2021 2020

Not 6 Övriga driftskostnader
Inköp av tjänster -35 298 -34 218
Inköp av varor -1 303 -2 346
Resor -280 -291
Reparationer och underhåll -68 -147
Offentligrättsliga avgifter m.m. -31 -45
Summa övriga driftskostnader -36 980 -37 047

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnad avseende räntekontot hos Riksgäldskontoret 0 0
Övriga finansiella kostnader -49 -64
Summa finansiella kostnader -49 -65

Not 8 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter -4 450 -1 791
Lämnade bidrag till kommuner -9 925 -6 048

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn (alla)-(SKL) -500 -50
Lämnade bidrag till regioner -400 -400
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella 
föreningar

 
-10 501 -5 648

Lämnade bidrag till privata företag och privatägda  
ekonomiska föreningar

 
-250 -292

Summa lämnade bidrag 
 
Ökningen av lämnade bidrag beror i huvudsak på att myndig-
heten avseende verksamheten Nationellt Centrum mot vålds-
bejakande extremism har fått mandat via regleringsbrevet att 
betala ut bidrag via anslaget samt att verksamheten Bidrag till 
lokalt Brottsförebyggande arbete, fick uppdrag och medel för 
att  sprida stragegin bakom Sluta skjut till flera orter i Sverige.

-26 026 -14 229

FINANSIELL REDOVISNING
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Balansräkning
Belopp i tkr 21-12-31 20-12-31

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
IB anskaffningsvärde 2 748 2 793
Årets anskaffningar 0 0
Årets utrangeringar 0 -45
UB anskaffningsvärde 2 748 2 748

IB ackumulerade avskrivningar -1 960 -1 509
Årets avskrivningar -411 -496
Årets utrangeringar 0 45
UB ackumulerade avskrivningar -2 371 -1 960

Bokfört värde 377 788

Bokfört värde består endast av Rättigheter och andra  
immateriella tillgångar

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
IB anskaffningsvärde 8 491 3 618
Årets anskaffningar 0 4 872
Årets utrangeringar 0 0
UB anskaffningsvärde 8 491 8 491

IB ackumulerade avskrivningar -3 508 -2 425
Årets avskrivningar -1 300 -1 084
Årets utrangeringar 0 0
UB ackumulerade avskrivningar - 4 808 -3 508

Bokfört värde 3 682 4 982

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

IB anskaffningsvärde 7 016 6 034
Årets anskaffningar 35 1 229
Årets utrangeringar -418 -247
UB anskaffningsvärde 6 632 7 016

IB ackumulerade avskrivningar -5 290 -5 082
Årets avskrivningar -582 -455
Årets utrangeringar 418 247
UB ackumulerade avskrivningar -5 454 -5 290

Bokfört värde 1 178 1 725

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar
Löneförskott 0 0
Summa övriga kortfristiga fordringar 0 0

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 21-12-31 20-12-31

Not 13 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader 4 343 4 235
Övriga förutbetalda kostnader 0 199
Bokfört värde 4 343 4 434

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 0 48
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 0 0
Bokfört värde 0 48

Övriga upplupna intäkter
Övriga upplupna intäkter, inomstatliga 77 0
Övriga upplupna intäkter, utomstatliga 0 0
Bokfört värde 77 0

Summa periodavgränsningsposter 4 420 4 482

Not 14 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 12 2 880
Redovisat mot anslag 38 161 32 166
Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde

 
-38 078 -35 034

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 95 12

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -9 724 -1 714
Redovisat mot anslag 172 856 157 725
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -171 919 -166 347
Återbetalning av anslagsmedel 4 734 611
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -4 054 -9 724

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 108 63
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln* -25 44
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag

83 108

Summa avräkning med statsverket -3 876 -9 605

* Beloppet är positivt beroende på att semesterlöneskulden bokfördes fel år 
2019 med 85 tkr.

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 21-12-31 20-12-31

Not 15 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 1 951 1 721
Årets avsättning 252 230
Årets använda medel 0 0
Summa avsättning lokalt omställningsarbete 2 203 1 951

Övriga avsättningar
Ingående balans 156 0
Årets avsättning 0 156
Årets använda medel -156 0
Summa övriga avsättningar 0 156

Summa övriga avsättningar 2 203 2 107

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans 7 496 3 567
Under året nyupptagna lån 35 5 959
Årets amorteringar -2 293 -2 031
Summa lån i Riksgäldskontoret 5 237 7 496

Beviljad låneram enligt regleringsbrev och särskilt beslut 11 000 11 000

Not 17 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 2 015 1 781
Övriga kortfristiga skulder 0 0
Summa övriga kortfristiga skulder 2 015 1 781

Not 18 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 7 528 7 879
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 170 137
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 95 176
Summa upplupna kostnader 7 793 8 192

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 2 057 199
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 0 0
Summa oförbrukade bidrag 2 057 199

Summa periodavgränsningsposter 9 850 8 391

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 21-12-31 20-12-31

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

Oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 
3 månader
Kammarkollegiet 62 46
Summa oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 3 
månader

62 46

Oförbrukade bidrag som beräknas användas inom 3 månader 0 0
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas inom 
3 månader

0 0

Oförbrukade bidrag som beräknas användas under 
3-12 månader
Polismyndigheten 1 994 153
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas under 
3-12 månader

1 994 153

Oförbrukade bidrag avser projektmedel som betalats ut i för-
skott i samband med projektstart 2021. Då projektet fortsät-
ter under 2022 sker förbrukningen av resterande medel under 
2022.

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

0 0

Summa oförbrukade bidrag som erhållits från andra 
myndigheter

2 057 199

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

Stockholm den 22 februari 2022

Björn Borschos

Tillförordnad generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
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BILAGA 1 ANGELÄGNA UTVECKLINGSOMRÅDEN

Bilagor 

Bilaga 1 Angelägna utvecklingsområden
Utifrån instruktionen har Brå i uppgift att bidra till att verksamheterna inom 
det kriminalpolitiska området bedrivs kunskapsbaserat. En specifik uppgift i 
det sammanhanget är att identifiera angelägna utvecklingsområden för rätts-
väsendet och för det brottsförebyggande arbetet, och i denna bilaga redovisas 
de utvecklingsområden som Brå identifierat 2021. Vidare väljer Brå att även 
redovisa angelägna utvecklingsområden för det förebyggande arbetet mot 
våldsbejakande extremism. 

Först redovisas angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet, där metod-
inslagen även i år var uppslag genom den interna omvärldsbevakningen och 
interna avstämningar på Brå. Ett viktigt inslag var en enkät till åtta centrala 
myndigheter5 om rättsväsendets utmaningar och behov av utveckling och 
kunskap. Årets arbete ledde fram till att sju av åtta områden som lyftes fram 
i årsredovisningen 2020 bedömdes vara fortsatt angelägna. Beskrivningen av 
dem har fördjupats och utvecklats. Det område som inte längre är med är Po-
lisens verksamhet, eftersom det nu gått många år sedan 2015 års polisreform, 
som låg bakom att området lyftes in som angeläget. 

Därefter redovisas angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyggande 
arbetet, där grunden är densamma som i de årliga rapporterna om det brotts-
förebyggande arbetet i Sverige, som Brå redovisar till och på uppdrag från 
regeringen. Avslutningsvis redovisas utvecklingsområden för arbetet med att 
förebygga våldsbejakande extremism, baserat på de samlade erfarenheterna 
från årets verksamhet.

Angelägna utvecklingsområden för rättsväsendet

Sexualbrottsligheten och arbetet med sexualbrotten i rättskedjan

Utmaningar
Sexualbrotten och rättsväsendets hantering av dem är mycket uppmärksam-
made i samhällsdebatten, och utgör angelägna utmaningar för många delar av 
rättsväsendet. Sexualbrotten drabbar personer av olika kön och olika åldrar. 
Volymmässigt finns det dock en koncentration till kvinnor och flickor i ton-
åren och åren närmast därefter. Studier visar att de särskilt kraftiga ökning-
arna av rapporterade och polisanmälda lindrigare sexualbrott, såsom sexuellt 
ofredande, delvis kan bero på ökat fokus och ökad medvetenhet om proble-
men. Samtidigt är det av allt att döma en stor del av alla sexualbrott som 
inte anmäls och kommer till rättsväsendets kännedom. En växande del av all 
utsatthet sker via internet, i huvudsak i digital form, vilket också bidrar till 
vissa former av utsatthet, såsom olaglig spridning av bilder, sexköpsbrott och 
så kallad sugardejting. Lagstiftningen har förändrats så att mer vikt läggs vid 
frivillighet och att fler gärningar än tidigare bedöms som våldtäkt, men större 
förebyggande genomslag av förändringarna uppnås först när allmänheten 
och framför allt ungdomar har kännedom om vad reglerna innebär och när 
kännedomen får genomslag i beteenden. För polisen och övriga rättsväsendet 
är arbetet med sexbrottsärenden utmanande. Arbetet med brott som innebär 
i huvudsak verbala och fysiska kontakter behöver i hög grad vila på uppgifter 
från krävande förhör, eftersom teknisk bevisning ofta har en undanskymd 
roll. Den ökande andelen brott med stora digitala inslag ställer å andra sidan 
krav på omfattande polisiära it-forensiska insatser, där kapaciteten är begrän-

5   Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket (svar från förvaltningsmyndigheten Domstolsverket och 
ska inte betraktas som svar från Sveriges domstolar), Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, 
Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. 
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sad. Fall där ett fåtal gärningspersoner via nätet begår sexualbrott mot väldigt 
många utsatta, som inte sällan är svåra att identifiera, väcker utmanande 
frågor om balansen mellan att lagföra och stoppa så många gärningspersoner 
som möjligt och att finna och ge så många utsatta som möjligt upprättelse. 

Behov
Från rättsväsendets sida framförs behoven av insatser för att fler utsatta ska 
anmäla det de drabbats av, samt vikten av att de får upprättelse genom stöd 
i olika former. Likaså påtalas behoven av informationsinsatser med hjälp av 
bland annat skolan och fritidsverksamheter, för att inte minst unga ska känna 
till var gränserna går för tillåtet och otillåtet, och i det sammanhanget vad 
samtycke innebär och har för betydelse. Rättsväsendets roll torde här kunna 
vara att bidra med expertis när de underlag som behövs tas fram.  

Under senare år har Brå gjort flera studier om sexualbrottsligheten och om 
arbetet med att utreda, lagföra och döma för sexualbrott, och efter en tid med 
återkommande förändringar i lagstiftningen anses det nu finnas anledning att 
vidareutveckla arbetsformerna genom rättskedjan och få fram ny och vägle-
dande praxis att arbeta efter. I det sammanhanget efterfrågas resurstillskott 
och fortsatt och breddad kompetensutveckling. Det ökande inslaget av inter-
netbaserade sexualbrott är något som behöver tillägnas stor uppmärksamhet, 
eftersom det finns stora behov av kunskap, utvecklade arbetsmetoder och 
utredningsmässig kapacitet. Av många brottstyper som nämns som viktiga 
att belysa och arbeta med ingår sugardejting och bordellverksamhet. Av flera 
utmaningar som framhålls återfinns att åstadkomma fler rättsintyg samt ökad 
lagföring av gärningspersoner, genom mer brottssamordning och i vissa fall 
användning av förundersökningsbegränsning, vilket behöver vägas mot beho-
ven av upprättelse för fler utsatta personer. En stående utmaning är också att 
ha en bra behandlings- och programverksamhet som når fram till och funge-
rar för dömda, inklusive för fängelsedömda i anstalt.

Gränsrelaterade utmaningar

Utmaningar
Sveriges gränser är visserligen till för att avgränsa men behöver samtidigt 
kunna passeras av människor, varor och tjänster. Relaterat till dessa gränser 
har rättsväsendet flera direkt utredande, beslutande och verkställande uppgif-
ter, exempelvis kontroller av människor och varor, genom framför allt polisen 
och kontrollmyndigheter som Tullverket. Flera av myndigheterna i rättsvä-
sendet framhåller behov av samverkan för att lösa uppgifterna, och från delar 
av rättsväsendet framförs att det finns underskott på tydlig ansvarsfördelning 
och ledning i arbetet. Flera myndigheter håller fram att det är en stor utma-
ning att personer som tar sig in i landet har oklara eller oriktiga identiteter. 
Det genererar mycket arbete som tar resurser i anspråk från myndigheternas 
sida, och det innebär risker för vidare kriminalitet och extremism samt kan få 
sådana konsekvenser som att dömda får fel påföljder och att de inte kan av-
visas respektive utvisas. Utmaningar som förekommer i samband med illegal 
invandring är människosmuggling och människoexploatering, bland annat 
i form av arbetskraftsexploatering respektive sexuell exploatering. Offer för 
människosmuggling och människohandel ser sig inte alltid som brottsoffer, 
och har svårt att orientera sig när de inte har kännedom om och tilltro till 
rättssystemet. Myndigheterna ställs inför ökade krav på att arbeta gentemot 
personer som inte behärskar svenska och som har begränsad kännedom om 
svenska samhällsfunktioner och förhållanden, vilket gör exempelvis tolkbe-
hoven stora. Det är också svårt att göra sedvanliga bakgrundskontroller när 
personer inte har merparten av sin förhistoria i landet, exempelvis i samband 
med rättspsykiatriska och rättsmedicinska undersökningar. Andra gräns-
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relaterade utmaningar är utländska mobila kriminella nätverk, samt över 
huvud taget utredning och lagföring av brott som begås av personer utan fast 
förankring i landet. 

Behov
När det gäller hur utmaningarna kan mötas efterfrågas tydligare ledning och 
ansvarsfördelning på gränskontrollområdet, vilket då även inbegriper myn-
digheter utanför rättsväsendet. Kunskapen om oklara och oriktiga identiteter 
behöver utvecklas, vilket inkluderar behov av att bedöma problemens om-
fattning och i vilken utsträckning folkbokföringsbrottet är tillämpligt. För 
att hantera oklara identiteter framhålls behov av stabil asyllagstiftning med 
mindre inslag av tillfälliga lagar, samt tydligare lagstöd för att kunna stärka 
informationsutbytet mellan myndigheter och stärka identitetskontrollerna och 
upprätthålla identitetsförvaltningen. Mer insatser mot olika typer av explo-
atering av människor efterfrågas, vilket kräver både ökad kunskap och mer 
samverkan. Det finns också behov av ökad kunskap om förhållanden i andra 
delar av världen och andra kulturer, samt större kapacitet att genom tolkning 
och andra tjänster arbeta på olika förekommande språk. Det efterfrågas kun-
skap om tänkbara orsaker till förekommande problem i gränssnittet brotts-
lighet och integration, vilket är viktigt för att kunna vidta brottsförebyggande 
och andra åtgärder som är kunskapsbaserade. Exempel på påtalade kunskaps-
behov gäller risk- och sårbarhetsfaktorer för kvinnor och män, flickor och 
pojkar som migrerat till Sverige från andra länder, överrisker för kriminalitet, 
vilka erfarenheter som finns av integrationsarbeten i andra länder samt paral-
lella samhällssystem och hur de kan bemötas. Det efterfrågas också systemati-
serade erfarenheter av hur man kan samarbeta med rättsväsendemyndigheter 
i andra länder, bland annat i polisarbete med underrättelseinformation och 
bevissäkring. Avslutningsvis påtalas behoven av att utveckla förutsättningar-
na för att kunna få till stånd och verkställa avvisningar och utvisningar. 

Systemutnyttjande brottslighet

Utmaningar
Studier har visat omfattande problem med bidragsbrott och ekonomisk 
brottslighet i välfärdssektorn, vilket ofta kallas välfärdsbrott, som riktar sig 
mot transfererings- och stödsystem av olika slag. I det sammanhanget före-
kommer upplägg där företag, stiftelser, föreningar och liknande används för 
att begå brotten, och där användning av bulvaner är ett av många sätt för 
att kringgå kontrollfunktioner. I problematiken ingår att nya ersättningssys-
tem missbrukas i förhållandevis stor och organiserad skala. Det tycks alltså 
som att kriminellt verksamma personer och kriminella nätverk utnyttjar att 
Sverige ligger långt fram i it-utvecklingen, har mycket offentliga stödsystem 
och prioriterar service och öppenhet framför kontroll. Arbetet mot problemet 
underlättas inte av det stora antalet utbetalande myndigheter. Vidare finns 
det tecken på – men brist på kunskap om – välfärdsbrottslighet på regional 
och kommunal nivå. Bilden är att regioner och kommuner betalar ut stör-
re belopp till privata tjänsteutförare än staten, men att det saknas kunskap 
om välfärdsbrott som begås genom företag inom hemtjänst, personlig assis-
tans, vårdgivare och liknande välfärdstjänster. Ytterligare utmaningar är att 
offentliga stödmedel betalas ut till antidemokratiska aktörer, samt att det 
förekommer att brotten utgör led i terrorfinansiering. Dessutom innebär de 
straffprocessuella förutsättningarna att brottsutredningarna och brottmålen 
ofta blir komplexa och stora, och därmed tunga och sämre anpassade för de 
tidsfrister som gäller.
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Behov
Den beskrivna brottsligheten berör vissa delar av rättsväsendet i mindre 
utsträckning (såsom Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Brottsoffer-
myndigheten), men andra delar av rättsväsendet desto mer. För de berörda 
delarna är det viktigt att man redan i lagstiftningsskedet och den närmare 
utformningen av systemen kan förebygga att välfärdssystemen oavsiktligt 
skapar möjligheter till brott. Det efterfrågas också bättre lagstöd för mer 
informationsinhämtning, liksom förutsättningar och initiativ för att dela 
information och kunskap – såväl mellan myndigheter inom och utanför 
rättsväsendet som mellan offentlig och privat sektor. Det antas kunna leda 
till bättre förutsättningar både för att kontrollera att medel betalas ut rättmä-
tigt, och för underrättelsearbete och framgångsrika brottsutredningar. Vidare 
är kunskap om tillvägagångssätten vid olika former av systemutnyttjande 
brottslighet viktig för möjligheterna att föreslå brottsförebyggande åtgärder. 
I det ingår att det behövs mer erfarenhet och analyser av svagheter i systemen 
– och insamling av och spridning av upparbetade erfarenheter av att arbeta 
mot problemen, såväl på nationell som på regional och kommunal nivå. Be-
dömningen är att det behövs kunskap för att få till stånd ett förstärkt arbete 
mot välfärdsbrott på regional och kommunal nivå, och att det skulle bidra till 
att förbättra rättsväsendets möjligheter att utreda och lagföra brottsligheten. 
Ökad kunskap om hur man kan hantera utmaningarna med stora utredningar 
och mål är också efterfrågad. Vidare förs det fram önskemål om att någon 
aktör ska få ansvar för att motarbeta att stödmedel betalas ut till aktörer som 
är antidemokratiska.

Socialt utsatta områden

Utmaningar
I socialt utsatta områden finns det koncentrationer av utanförskap och osäkra 
framtidsutsikter, och de brottsrelaterade utmaningarna är betydande. I dessa 
områden drar sig traditionella näringar tillbaka och få myndigheter finns 
företrädda. Det bidrar till att försvaga den informella kontrollen i områdena 
och försämrar befolkningens kollektiva förmåga att vara med och ta ansvar 
för området, vilket i sin tur ökar utrymmet för brottslighet och då även för 
ekonomisk brottslighet. Tryggheten utmanas av kriminella grupperingar vars 
huvudnäring ofta är narkotikahandel, som bidrar till ordningsstörningar och 
som ligger bakom grova våldsbrott, skjutningar och sprängningar. Efter-
frågan på narkotikan kommer dock i stor uträckning från andra delar av 
samhället än de socialt utsatta områden där de boende belastats med narko-
tikakriminalitetens allvarligaste konsekvenser. I områdena riskerar unga och 
framför allt pojkar att tidigt dras in i kriminalitet och även våldsbejakande 
extremism. Polisen prövar nya sätt att arbeta och nya former av samarbete 
med kommunala verksamheter, men insatserna behöver koordineras med det 
befintliga arbetet så att inte lovvärt pågående arbete riskerar att gå förlorat. 
De kriminella grupperingarnas existens och sätt att verka skrämmer vittnen 
och målsägare. Befolkningen litar i hög grad på polisen, men många misstror 
myndighetens förmåga att upprätthålla ordning och bidra till att förövare 
ställs till svars. Sammantaget är det negativt för de boendes benägenhet att 
medverka i rättsprocesser. Det förekommer också alternativ rättsskipning, 
vilket främst drabbar grupper som är svaga i sammanhangen, inte minst 
kvinnor. 

Behov
Av allt att döma kommer det att behövas stora förändringsinsatser för att 
vända utvecklingen i de socialt utsatta områdena, och även om polisen och 
det övriga rättsväsendets ansvar och insatser är oundgängliga utgör de i det 
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större sammanhanget begränsade inslag. Myndigheter i rättsväsendet och 
framför allt deras verksamheter behöver finnas på plats och både synas och 
verka, tillsammans med andra bärande samhällsfunktioner. Men de i vo-
lymhänseende mer betydande insatserna behöver gälla sådant som omform-
ning av bebyggelse och andra fysiska förhållanden, näringslivsutveckling, 
arbetsmarknadsutveckling, varierade fritids- och nöjesverksamheter och inte 
minst socialtjänstverksamheter med tillräcklig kapacitet, styrka och kvalitet. 
Förbättrade förutsättningar på dessa områden kan bidra till att stärka den 
kollektiva förmågan hos befolkningen och andra aktörer i områdena, vilket 
torde vara en förutsättning för att uppnå långsiktigt hållbara livsmiljöer. 
Kring dessa åtgärdsområden kan det finnas behov av ny kunskap, men för 
rättsväsendet som det nu handlar om gäller kunskapsbehoven förhållanden 
som ligger närmare dessa myndigheters ansvarsområden.

Rättsväsendet behöver kunskap om hur brottsförebyggande och brottsoffer-
stödjande samarbete kan åstadkommas med de goda krafterna i lokalsamhäll-
ena, inklusive befolkningen och de sociala nätverken kring kriminellt aktiva 
personer. Från rättsväsendet efterfrågar man också mer av tidiga förebyggan-
de insatser från socialtjänsterna. Det finns behov av mer kunskap om hur det 
kan utvecklas bättre livschanser för unga personer i socialt utsatta områden, 
inte minst för pojkar och unga män, samt utvecklas lämpliga former för 
möjlighet till avhopp från kriminalitet och kriminella grupperingar. Kunska-
pen om de kriminella grupperingarna och drivkrafterna bakom skjutningar 
och sprängningar behöver fördjupas, liksom kunskapen om metoder för att 
motverka problemen. Kunskapen behöver upprätthållas om hur gruppering-
arna dominerar vissa av områdena, och vad som kan göras mot deras kärn-
verksamheter som vanligtvis kretsar kring narkotikabrottslighet. Annat som 
efterfrågas är kontroller av lokaluthyrningar och identiteter, som ett led i att 
motverka ekonomisk brottslighet. Det behövs också mer kunskap om – och 
ett utvecklat arbete för – starkare stöd till vittnen, målsägare och brottsoffer, 
och kunskap om vad som krävs för att verksamheterna ska kunna bedrivas på 
ett bra sätt och bidra till en positiv utveckling i områdena. De mest löftesrika 
strategierna och arbetssätten behöver utvärderas.

It-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga

Utmaningar
Digitaliseringen har resulterat i en ny typ av infrastruktur i samhället, där 
människor går in och ut, vistas, agerar, umgås, utför sysslor, gör affärer, 
etc. Brott är en del av de mellanmänskliga förehavandena och genom digi-
taliseringen skapas en ny och omfattande struktur för att begå och drabbas 
av brott, som ligger utanför den tidigare fysiska världen. Det har lett till att 
rättsväsendet numera måste hantera allt fler aspekter av den digitala världen, 
och att polisen behöver utreda både brott med vissa digitala inslag, brott som 
i huvudsak skett digitalt och brott som i alla avseenden är it-brott. Det gäller 
alltså dels brott som i mycket stor uträckning är digitalt baserade, såsom 
många av bedrägerierna, dels även allt fler av exempelvis sexualbrotten.

Utmaningar är också att utvecklingen går snabbt och att lagstiftningen 
och verksamheterna har svårt att hålla jämna steg med de förändrade för-
utsättningarna, exempelvis vad gäller att hantera digitala bevis, anonym 
och krypterad information, biometri, dataigenkänning etc. De it-forensiska 
verksamheterna är hårt belastade och dras med långa handläggningstider och 
har svårigheter med kompetensförsörjningen. När det gäller mer avgränsade 
områden som är eftersatta återfinns möjligheterna att utreda kortbetalningar 
när det gäller transaktioner utomlands, eftersom sådana utredningsinsatser 
är svåra och resurskrävande. Det kan exempelvis handla om transaktioner på 
spelkonton på utländska spelbolag, kryptovaluta och utländska företagsstruk-
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turer. En annan utmaning är att det är svårt att tillämpa svenska regler gent-
emot företag och organisationer som har sitt verksamhetstillstånd i ett annat 
land, inklusive molntjänster som idag är svåra att komma åt med svensk 
lagstiftning. En tredje utmaning är möjligheterna att utnyttja automatisk da-
taanalys, och då även med användning av artificiell intelligens, där en viktig 
del är möjligheterna att automatiskt söka igenom exempelvis stora mängder 
bildmaterial. I de juridiska delarna anses en utmaning vara att regleringen 
kring personuppgiftsbehandling tar sin utgångspunkt i enskilda personer, 
medan rättsväsendets behov ofta gäller hantering av stora mängder data om 
många personer samtidigt.

Behov
Den beskrivna situationen ställer polisen och övriga rättsväsendet inför stora 
utmaningar, och det finns mycket att göra på området. Något som behöver 
uppmärksammas är polisens och andra myndigheters mer vardagliga närvaro 
i den digitala världen, med internet, sociala medier etc. Det finns anledning 
att överväga om det alltjämt är rimligt att aktiviteter på nätet i huvudsak sker 
utan närvaro och tillsyn från någon offentlig aktör. Behoven av både patrul-
lering och brottsförebyggande insatser på de digitala arenorna är av allt att 
döma betydande. Möjligheterna för brottsutsatta att snabbt få hjälp i brotts-
situationer behöver förbättras, liksom förstahansinsatserna vid brott och för-
utsättningarna för att lyckosamt utreda brotten. Förmågan behöver förbättras 
när det gäller att identifiera, beställa, utföra och använda it-forensik, liksom 
förmågan att hantera stora mängder digital information och beslag, att säkra 
digital bevisning på utländska kommunikationsplattformar samt att samarbe-
ta med brottsutredande myndigheter i andra länder vid komplicerade brotts-
upplägg med avancerade digitala inslag. Vidare måste myndigheterna själva 
skydda sig mot it-angrepp, vilket är viktigt för tilliten till myndigheterna men 
också resurskrävande. Detta bör sammantaget kunna tas som utgångspunkt 
för diskussioner om behov av nya lösningar och eventuellt nya verksamheter, 
samt även ett aktivt lagstiftningsarbete för att kontinuerligt säkerställa legala 
förutsättningar för myndigheterna att vidta åtgärder. Ett kompletterande sätt 
att skapa ökad kunskap om vad myndigheterna kan göra för att stärka sin 
digitala förmåga kan också vara erfarenhetsutbyte med motsvarande verk-
samheter i andra länder. 

Barnen och brotten

Utmaningar
Brottsligheten är ojämnt fördelad i befolkningen, och bland barn (17 år och 
yngre) är det en större andel än bland vuxna som drabbas av respektive begår 
brott, även om många av brotten i vissa avseenden är förhållandevis lindriga. 
Både flickor och pojkar interagerar i stor utsträckning med omgivningen via 
nätet, som därmed blir arena för både deras utsatthet och deras kränkning-
ar av andra. Här återfinns bland annat sexualbrott, vilket särskilt drabbar 
flickor. I den fysiska världen sker bland annat så kallade ungdomsrån, vilket 
särskilt drabbar pojkar. Det ligger i sakens natur att barn och unga är särskilt 
skyddsvärda, och i praktiken är de i fokus för mycket av det brottsförebyg-
gande och brottsofferstödjande arbetet, liksom för arbetet mot våldsbejakan-
de extremism. Men de förebyggande behoven är stora och inte tillgodosedda, 
och det finns mycket kvar att göra i arbetet med att utreda och lagföra brott 
där barn är med som offer, vittnen eller gärningspersoner. Av de många ut-
maningarna är den ökande utsattheten på nätet en, och i det ingår att brotts-
utredningarna ofta kräver komplicerad hantering av molntjänser samt servrar 
och tjänster utomlands. Vidare når propaganda som utgår från våldsbejakan-
de extremism även barn, främst genom digitala kanaler. Det förekommer att 
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barn figurerar som utsatta i fall med människohandel och annan exploate-
ring. En annan utmaning är att unga dras in i vuxnas kriminalitet inklusive i 
gängkriminalitet. Ibland resulterar det i komplexa utredningar, vilket i kom-
bination med de särskilda formella kraven vid ungdomsärenden gör det svårt 
att klara av tidsfristerna. Utmanande är också de svåra avvägningarna mellan 
att å enda sidan inte ta till onödigt ingripande åtgärder som kan vara skadliga 
för barn, men å andra sidan uppnå möjligheter till effektiv och korrekt brotts-
utredning och lagföring där häktning ibland är nödvändigt. Det kan tilläggas 
att FN:s barnkonvention ju blivit lag i Sverige, vilket understryker betydelsen 
av arbetet i rättskedjan med ärenden och mål där barn är inblandade, inklusi-
ve arbetet för att utveckla bemötandet av barnen.  

Behov
Från myndigheter i rättsväsendet framförs önskemål om ett mer utvecklat 
arbete för att förebygga att barn begår brott, bland annat genom mer insatser 
från socialtjänsten gentemot enskilda barn och genom utprovning av nya me-
toder. Här påtalas också behoven av bättre samverkan med socialtjänsten och 
bättre utnyttjande av möjligheterna till informationsdelning mellan myndig-
heterna. Det finns också behov av mer kunskap om barns utsatthet via nätet 
och möjliga strategier för att vaka över arenorna, i syfte att förebygga, upp-
täcka och utreda misstänkt brottslighet. Vidare behövs det mer kunskap och 
åtgärder mot hedersrelaterad brottslighet mot barn, om barn som slussas in i 
kriminella nätverk i socialt utsatta områden samt om olika former av explo-
atering av barn, exempelvis som arbetskraft och i sexuella syften. Det behövs 
även kunskap om hur det går med balansen mellan skyndsamhet och de sär-
skilda kraven på att säkerställa barnens intresse i ärenden där misstänkta eller 
målsägare är barn. Likaså behövs förbättrad kunskap om och mer samverkan 
kring barn och barnärenden, där Barnahus är en viktig arena. Från vissa 
av myndigheterna påtalas också ett kunskapsbehov om hur barn upplever 
huvudförhandlingar i hovrätt, särskilt nu när barn inte har målsägarbiträden 
i sådana fall. Därutöver behövs det generellt sett mer kunskap om barn som 
är offer för brott och vilka behov de har, för att öka möjligheterna att sätta in 
rätt insatser och ge rätt information.

Glesbygdens brottslighet och brottsförebyggande

Utmaningar
När det gäller brottslighet och åtgärder mot brottslighet skiljer sig situatio-
nen åt mellan å ena sidan områden med större orter och andra tätt befolkade 
delar, och å andra sidan kommuner som inte inbegriper större orter samt 
andra glest befolkade områden, som här benämns glesbygd. Generellt sett 
kännetecknas brotten i glesbygden inte av att de sker oftare eller är allvarli-
gare än på andra håll, men där finns särskilt förekommande brottsproblem 
såsom stölder av fordon, maskiner, redskap och bränslen. Kännetecknande 
är också att utryckningstiderna är långa och att befolkningen inte kan räkna 
med snabbt skydd. Avstånden till större samhällen med fler samhällsfunktio-
ner kan också göra det svårare att tillgodoräkna sig rättsväsendets och andra 
instansers vidare insatser och stöd. Och i de funktioner som finns kan det 
vara svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens och kraft, eftersom arbetet 
jämfört med i tättbefolkade områden utförs mer sällan, av färre personer men 
över större avstånd. De här utmaningarna gör sig också gällande beträffan-
de brott som inte är typiska för glesbygd, och då inte minst ifråga om brott 
mot person i form av exempelvis våld i nära relationer, våld mot barn samt 
sexualbrott. Och centraliseringen av rättskipningen resulterar också i att verk-
samheter bedrivs och beslut fattas allt längre bort från många berörda, vilket 
ytterligare kan bidra till upplevelsen av distans. Därutöver präglas samtidens 
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diskussioner om kriminalitet av situationen i stadsområden, vilket inte direkt 
bidrar till utvecklingen på glesbygden. Sammantaget kan detta bidra till ökad 
oro och sviktande förtroende för samhällsfunktionerna inklusive för rättsvä-
sendet.

Behov
Det finns behov av kunskap om brottsfenomen som berör glesbygd, bland 
annat beträffande mobila grupper av förövare som främst begår stöldbrott, 
missbrukande högaktiva förövare bosatta i glesbygd samt brott som relaterar 
till våldsbejakande miljörätts- och djurrätts-aktivism. Våldsbejakande ex-
tremism förekommer i hela landet, samtidigt som resurserna för arbete mot 
problemen ofta är begränsade i glesbygden. I fråga om glesbygd finns det 
också behov av kunskap om hur kommun och polis på bästa sätt kan bedriva 
brottsförebyggande samverkan, hur polisen bäst använder sina resurser, vilka 
problem och motåtgärder som är särskilt angelägna och vilka kompletterande 
resurser som kan aktiveras i arbetet med att förebygga och hantera brotts-
lighet och otrygghet. Mer kunskap behövs också ifråga om hur samhällets 
service och stöd till brottsutsatta kan hålla liknande kvalitet och styrka som 
i andra delar av samhället, trots att den behöver utföras mer sällan, av färre 
personer och över större avstånd. När det gäller nödvändig kontrollverk-
samhet av specialiserat slag kan det finnas särskilda behov av lösningar i 
mindre kommuner, exempelvis ifråga om kontroller mot välfärdsbrottslighet 
och annan ekonomisk brottslighet. I glest befolkade delar av landet bedrivs 
arbete för att öka möjligheten att medverka i rättegångar på digital väg, och 
erfarenheterna av det behöver värderas och utnyttjas till förbättringar. Det 
finns också anledning att förmoda att tillgången till konkret brottsofferstöd 
ofta saknas i glesbygd, vilket gör det finns ett behov av kunskap om hur det 
förhåller sig och vad som kan göras för att öka tillgången till stöd.

Angelägna utvecklingsområden för det brottsförebyggande arbetet
Brå har i uppdrag att årligen beskriva och identifiera utvecklingsbehov i det 
brottsförebyggande arbetet som bedrivs nationellt, regionalt och lokalt i Brås 
årliga rapport Det brottsförebyggande arbete i Sverige. Brå gör i årsrapporten 
från 2021 bedömningen att det sker en positiv utveckling av det brottsföre-
byggande arbetet, men att det finns utmaningar som behöver hanteras för att 
stärka arbetet på samtliga nivåer. Inte minst är detta aktuellt ifall det lagda 
lagförslaget om kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbetet blir verk-
lighet. 

Det är Brås bedömning att aktörer på nationell, regional och lokal nivå behö-
ver förbereda sig och se över hur de ska möta behovet av stöd till kommuner 
och lokalpolisområden i ett kunskapsbaserat arbete. Det gäller såväl stödjan-
de aktörer inom rättsväsendet, t.ex. Polismyndigheten och Ekobrottsmyndig-
heten, som övriga, t.ex. Socialstyrelsen, Skatteverket och Länsstyrelserna, för 
att nämna några. Till det bör det läggas att det brottsförebyggande arbetet 
tydligare behöver ha ett primärt fokus på att förebygga och motverka brott 
och kriminalitet snarare än breda generella insatser som ofta får förtur i det 
förebyggande arbetet.  

Kommunernas förmåga att förebygga brott måste säkerställas. Det handlar 
framför allt om socialtjänstens arbete, exempelvis gentemot våldsutövare i 
nära relationer, ungdomar och personer som begår brott eller är på väg in i 
kriminalitet, samt personer som vill lämna en kriminell livsstil. Det brottsföre-
byggande och trygghetsskapande perspektivet behöver dessutom alltid beak-
tas i stadsplanering och förvaltning av bebyggelse.  
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Polisen behöver hantera och kompensera för den bristande lokala närvaron i 
väntan på att tillskottet av nyutbildade poliser fyller på i det operativa, lokala 
arbetet. Polisen, både nationellt, regionalt och lokalt, bör tillsammans med 
andra aktörer i högre grad fatta strategiska och gemensamma beslut om det 
brottsförebyggande arbetet för att säkerställa långsiktighet.

Samverkan mellan kommun och polis är ofta etablerad lokalt, men det är 
angeläget att stärka verktygen och arbetssätten för att förebygga brott utan 
att sekretess blir ett hinder. Verksamheter behöver ges förutsättningar att dela 
med sig av information för att förebygga och förhindra brott.

Kunskapen om hur vissa brottstyper kan synliggöras i lokala lägesbilder 
måste öka. Det gäller inte minst ekonomisk brottslighet, bedrägerier, brott på 
nätet samt brott i nära relationer.

Det finns ett stort behov av goda exempel och kunskap om vad som fungerar. 
Uppföljning och utvärdering är den del i det kunskapsbaserade arbetet som 
utförs i minst utsträckning. För att kunna utveckla brottsförebyggande arbete 
till att bli mer effektivt, och dela erfarenheter mellan olika aktörer, behöver 
det utvärderas i högre utsträckning. Därför behöver arbetet kring utvärdering 
och uppföljning i det brottsförebyggande arbetet stärkas. 

Angelägna utvecklingsområden för arbete mot våldsbejakande 
extremism
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är idag en central aktör inom 
området våldsbejakande extremism. För att öka förståelsen, kunskapen och 
förmågan att förebygga och hantera våldsbejakande extremism, bedrivs 
arbete med lokala, regionala och nationella aktörer inom kommun, stat 
och civilsamhälle, religiösa samfund samt med andra relevanta aktörer och 
institutioner. I verksamheten bedöms ständigt behoven och möjligheterna att 
bemöta behoven med insatser. Under året framträdde följande utvecklingsom-
råden som särskilt angelägna:

• Fortsätta arbetet och samverkan med de myndigheter och kommuner
som hanterar och har hanterat frågor kring återvändare från IS terror- 

 välde i Syrien och Irak. 

• Främja samarbete mellan CVE, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skol
verket och Skolinspektionen, för att utveckla den gemensamma vägled- 

 ningen och stödet till det förebyggande arbetet på den lokala nivån.

• Stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot radikalisering vad
gäller personer i förvar och stärka samhällets beredskap vid frivård och
återintegrering i samhället.

• Arbeta med situationen ifråga om barn i extremistmiljöer.

• Hantera situationer där förmåga till förberedelse och planering inte
finns.
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Publicerat av Brå 2021

Rapporter och rapportliknande publikationer 

Handlagda hatbrott Rapport 2021:1 

17 februari 

Informationsdelning mellan socialtjänst och polis Rapport 2021:2

26 februari 

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan 2021–2024

1 mars 

Tydliga indikationer på konsekvenser av pandemins andra våg i Brås 
preliminära statistik över anmälda brott under vintern 2020/2021

18 mars 

Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan Rapport 2021:4

26 mars 

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2021

30 mars 

Konstaterade fall av dödligt våld

30 mars 

Anmälda brott 2020

30 mars 

Handlagda brottsmisstankar 2020

30 mars 

Misstänkta personer 2020

30 mars 

Handlagda brott 2020

30 mars 

Islamofobiska hatbrott Rapport 2021:3

31 mars 

Strategiska brott bland ungdomar på 2010-talet  Rapport 2021:5

13 april
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Anmälningsbenägenhet vid fyra typer av brott Kortanalys 1/2021

22 april 

Finansiering av terrorism Rapport 2021:6

28 april 

Utvärdering av Sexualbrottsgruppen i Stockholm Nord Rapport 2021:7

29 april 

Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2019 

29 april 

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2020 

29 april 

Bortfall i Nationella trygghetsundersökningen NTU Kortanalys 1/2021

24 maj 

Kartläggning och lägesbild i lokalt brottsförebyggande arbete

25 maj 

Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder Rapport 2021:8

26 maj 

Kriminalvård 2020 

27 maj 

Återfall i brott 2014

27 maj 

Återfall i brott 2018

27 maj 

Tydliga indikationer på att även pandemins tredje våg inverkat på de 
anmälda brotten under våren 2021 

17 juni 

Nationella trygghetsundersökningen – resultat på kommunal nivå  NTU Kortanalys 
2/2021

21 juni 

Kriminalstatistik – begrepp och definitioner  2021

21 juni
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Klassificering av brott Version 9.2

30 juni 

Anmälda brott första halvåret 2021 

15 juli 

Kommunala variationer i risk för otrygghet Kortanalys 2/2021

22 juli 

Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund

Rapport 2021:9

25 augusti

Narkotikamarknader Rapport 2021:10

1 september 

Handlagda brott första halvåret 2021

23 september 

Nationella trygghetsundersökningen 2021 Rapport 2021:11

12 oktober 

Nationella trygghetsundersökningen 2021. Teknisk rapport  
Rapport 2021:12

12 oktober 

Politikernas trygghetsundersökning 2021 Rapport 2021:13

28 oktober 

Politikernas trygghetsundersökning 2021. Teknisk rapport Rapport 2021:14

28 oktober

Våld i ungas parrelationer Rapport 2021:15

29 oktober 

Enhetlighet och relevanta hänsyn i dömandet i brottmål Rapport 2021:16

10 november

Polisanmälda hatbrott 2020 Rapport 2021:17

8 december

Polisanmälda hatbrott 2020. Teknisk rapport Rapport 2021:18

8 december
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Målsägare vid brottsanmälan 2014-2020

13 december 

Nationella trygghetsundersökningen – uppföljningsintervjuer 2020NTU Kortanalys 3/2021

14 december 

Ungdomsrån Rapport 2021:19

15 december 

Klassificering av brott Version 10.0

31 december

Övriga publikationer

Årsredovisning 2020

22 februari 

Budgetunderlag 2022–2024 

1 mars 

Verksamhetsplan 2021

12 april

Engelska publikationer

Processed hate crimes. English summary

17 februari 

Sharing information between police and social services in crime preventive work with children 
and young people. English summary

10 mars 

Coordinated measures for clients on parole. English summary

30 mars 

The impact of the pandemic on the workflow within the legal chain. English summary

27 april 

Islamophobic hate crime. English summary

30 april 

Evaluation of the Sexual Crimes Group in North Stockholm. English summary

20 maj
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Gun homicide in Sweden and other European countries. English summary

26 maj 

Crime prevention in Sweden 2021

11 juni 

Registered offending among persons of native and non-native background. 
English summary

25 augusti 

Swedish Crime Survey 2021 

12 oktober 

The Politician’s Safety Survey 2021

28 oktober 

Hate crimes reported to the police in 2020. English summary

8 december 

Effectiveness of Street Lighting in Preventing Crime in Public Places 

21 december 

Nyhetsbrev från Brå 

På gång på Brå   29 januari

På gång på Brå   26 februari

På gång på Brå   31 mars

På gång på Brå   29 april

På gång på Brå   31 maj

På gång på Brå   5 juli

På gång på Brå   1 september

På gång på Brå   12 oktober

På gång på Brå   29 oktober

På gång på Brå   15 december

Snacka om Brott – Brås poddsändningar 

Pandemins inverkan på brott och rättsväsendets arbete

23 april 

Unga och brott – hur kan vi hjälpa unga från ett fortsatt liv i kriminalitet?

24 juni
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Islamofobiska hatbrott

28 juni 

Skjutvapenvåld – hur ligger Sverige till jämfört med andra länder i Europa?

1 juli 

Narkotikamarknader

22 november 

Ungdomsrån

15 december 

Ungdomsrån: Kasper rånades som 16-åring

15 december 

Ungdomsrån: Abbe rånade andra unga

15 december
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