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GENERALDIREKTÖREN OM ÅRET SOM GÅTT

Generaldirektören om året som gått
Bakom bilden i debatten och medier av brott, polisarbete, dömande och straff, 
bedrivs ett komplext arbete vid kanslier och myndigheter på det kriminal
politiska området. Nya lagar tas fram och andra förändras. Regeringen ko
ordinerar gentemot EU och finansierar och riktar in myndigheterna i rätts   
väsendet, som styr mot målen och de föränderliga utmaningarna. Myndig
heterna, kommunerna och andra samhällsaktörer engagerar sig i det brotts
förebyggande arbetet. I allt det krävs ständigt uppdaterade kunskapsunderlag 
varav många från Brå, och inte minst stödinsatser till de som ska förebygga 
brott och våldsbejakande extremism.

Ett centralt kunskapsbidrag kommer från Brås omfattande statistikverksamhet, 
med dels registerbaserad statistik om rättsväsendets ärendehantering genom 
rättskedjan, dels surveystatistik om befolkningens utsatthet för brott m.m.  
Vid sidan om de många ordinarie och löpande publiceringarna redovisades 
under året flera statistiska analyser, om bland annat brottsutvecklingen,  
polisens forensiska verksamhet och fällandegraden i brottmål, samt fördjup
ningar utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU). På uppdrag av 
regeringen vidareutvecklades modellen för en framtida sammanhållen upp
följning av rättsväsendets myndigheter. 

För forskningsverksamheten var det ett år med många nya regeringsuppdrag 
där studierna redovisas kommande år. Men några uppdrag slutredovisades,  
med kunskap om välfärdsbrott mot kommuner och regioner, utnyttjande av 
barn respektive vuxna genom köp av sexuella tjänster och om afrofobiska hat
brott. Brå redovisade även egeninitierade studier, exempelvis om dataintrång. 
Forskningsverksamheten bidrog också i arbetet med att ta fram stödmaterial till 
förebyggande arbete, och förstås i de många konsultationerna och remisserna.

I Brås verksamhet för kunskapsstöd lanserades under året tre nya stödmaterial  
till det förebyggande arbetet – om arbetet mot otrygghet och brott med kopp
ling till parallella samhällsstrukturer, arbetet med sociala insatsgrupper och 
kartläggning av tre kategorier av våldsbrott där arbetet behöver utvecklas.  
En stor uppgift var att göra förberedelser inför myndighetens planerade ut
vidgade stöd i och med den förutsedda nya lagen om kommunernas ansvar  
i brottsförebyggande arbete. I kunskapsstödet ingår Center mot våldsbejak
ande extremism (CVE), som under året publicerade rapporter och stödmaterial, 
och arrangerade och medverkade i seminarier, konferenser och samman
komster. Arbetet med att ge handfasta och behovsanpassade råd till kommuner 
fortsatte, under året inte minst om våldsdåd i skolmiljö.

En förutsättning för Brås omfattande och kunskapsintensiva produktion är 
högt kvalificerade medarbetare och chefer, välfungerande interna stödfunk
tioner och goda relationer till omgivningen, vilket myndigheten har. Som ny 
chef för myndigheten är det nu min uppgift att 
inför framtiden ta till vara de goda förutsättning
arna – och initiera justeringar där det behövs. Det 
kommer att ske med ett tydligt sikte på förmågan 
att leverera efterfrågad, kvalificerad och användbar 
kunskap, utfört av en väl fungerande myndighet 
som är en god arbetsplats. 

Stockholm i februari 2023

Mattias Larsson 
Generaldirektör
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Om Brå

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 området, 
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 resultat redovisningen. 

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 be
tydelse 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  
uppgift är att ge direkt stöd till externa aktörer, främst rättsväsendets myndig
heter, men även andra myndigheter och instanser vars verksamhet har betydel
se i arbetet mot brott och våldsbejakande extremism. Med stöd avses här över  
föring av sådan kunskap om brottsligheten och om myndigheternas arbets
sätt eller verksamheter, som kan ligga till grund för beslut om hur dessa verk
samheter ska bedrivas, framför allt med inriktning på utveckling och förbätt
ring. Visst stöd utgår från Brås statistik verksamhet, men merparten av stödet 
utgår från forskningsverksamheten samt från verksamheten för kunskapsstöd, 
som bedrivs vid enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete och vid 
Center mot våldsbejak ande extremism (CVE).

Organisation
Brå hade mot slutet av december 2022 ca 165 anställda och leds av en 
general direktör.

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 general
direktören, samordna verksamhetsplaneringen, ansvara för den samlade 
uppföljningen av verksamheten samt ha kontakter med Justitiedepartementet 
och myndigheter i rättsväsendet.

OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET
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OM BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET

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 2022.

Vetenskapligt råd
Knutet till Brå är även ett vetenskapligt råd med ledande företrädare för  
akademin som är verksamma inom kunskapsfält där myndigheten återkom
mande har behov av expertis. De sju ledamöterna hade sin hemvist vid sju 
olika universitetsinstitutioner, fördelade på fem universitet. Ledamöterna  
informeras om Brås produktion och engageras för att ge råd och att veten
skapligt granska publikationer. Under året genomgick manus till 11 publika
tioner extern vetenskaplig granskning, varav nio granskades av det veten
skapliga rådets ledamöter. Flera av publikationerna granskades av fler än 
en granskare. Sammantaget genomfördes 18 externa vetenskapliga gransk
ningsinsatser, varav nio av ledamöterna i det vetenskapliga rådet.

Kansliet för Rättsväsendets digitalisering
Vid myndigheten finns ett kansli till stöd för Rådet för Rättsväsendets digi  
tal isering. Kansliet ger stöd i form av administration, planering, analys och 
uppföljning. Det förvaltar och vidareutvecklar också gemensamma verktyg 
och modeller som är överenskomna mellan de myndigheter som ingår i Rådet. 
Kansliet är placerat direkt under Brås generaldirektör, som även är rådets ord
förande. Från och med 2022 finns kansliets uppgift inskrivet i Brås instruk
tion. Kansliets arbete återrapporteras i separat ordning till regeringen i en 
myndighetsgemensam årsredovisning som lämnas senast den 22 februari varje 
år, i enlighet med förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering.

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 för rättsväsendets 
digitalisering

Insynsråd

Vetenskapligt råd
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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 rege ringsbeslut. 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 digital
isering, ingår inte i någon av Brås verksamhetsgrenar. Det huvudsakliga 
skälet till detta är att, även om det är Brå som tillhandahåller dessa kansli
funktioner, bedrivs verksamheten på uppdrag av Rådet för digitalisering av 
rättsväsendet, och det är också till rådet som rapportering sker. Därför har 
kansliets verksamhet exkluderats från Brås resultatredovisning.

Redovisningen av respektive verksamhetsområde inleds med en beskrivning 
av sakinnehållet, följd av två huvuddelar: genomförande respektive resultat
bedömning. Under rubriken genomförande beskrivs årets genomförda presta
tioner och aktiviteter inom det aktuella verksamhetsområdet. Under rubriken 
resultatbedömning lämnas en samlad bedömning av hur dessa prestationer 
och aktiviteter genomförts. 

Under avsnittet övriga återrapporteringskrav, uppdrag och uppgifter redo
visas myndighetens uppdrag och uppgifter som är av övergripande karaktär 
och inte ingår 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 bilaga till årsredovisningen lämnas en sammanställning av publiceringar 
under året. Samtliga uppgifter avseende myndighetens utbetalda och åter
krävda bidrag har hämtats ur myndighetens ekonomisystem.

Om resultatbedömningen
Årsredovisningen ska innehålla väsentlig information om vad myndig heten 
har presterat i förhållande till uppgifter och mål som regeringen har beslutat 
för myndighetens verksamhet. Myndigheten ska även ta fram resultatindika
torer och redovisa enligt dessa, om det inte medför kostnader som menligt 
påverkar verksamheten. Redovisningen ska också innehålla analyser och 
bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling. Myndigheten har 
sedan tidigare inte haft några resultatindikatorer som grund för myndighetens 
resultatbedömning. Myndigheten har som ambition att utveckla sådana inom 
ramen för det utvecklingsarbete som har initierats när det gäller styrningen 
och uppföljningen av myndighetens verksamhet. Arbetet har dock bedrivits  
i mindre omfattning under 2022 eftersom myndighetens generaldirektör 
avslutade sitt uppdrag i februari. Avsikten är att återuppta arbetet när en 
ordinarie generaldirektör nu tillträtt och kan leda arbetet. Brå har därför kvar 
tidigare modell för resultatbedömningar i årsredovisningen för 2022. Detta 

OM RESULTATREDOVISNINGEN
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mot bakgrund av att resultatindikatorer för 2022 inte bedöms bli tillämpbara 
över tiden och därmed inte kostnadseffektiva att ta fram för 2022. 

Den samlade bedömningen av respektive verksamhetsgrens resultat utgår 
därför i år, på samma sätt som tidigare, i huvudsak från hur myndighetens 
arbete bedrivits utifrån de förhållanden och perspektiv som är relevanta för 
verksamhetsgrenen. I bedömningen av resultaten har hänsyn tagits till vilka 
förutsättningar som finns för genomförandet på myndigheten i relation till 
förväntningarna på myndigheten. När det gäller förutsättningarna att genom
föra verksamheterna väger myndigheten bland annat in faktorer såsom extern 
på verkan, som myndigheten inte råder över, samt genomförande kapacitet. 
Ifråga om förväntningarna på myndigheten ska uppdrag och uppgifter ge
nomföras 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 bedömts 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 myndigheten.

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 rätts väsendet 
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  
producerar Brå löpande ett antal regelbundet återkommande statistikproduk
ter och utvecklar också nya produkter i projektform.

Genomförande
Publicerad statistik
I enlighet med publiceringsplanen publicerades både kriminalstatistikens nio 
produkter med slutlig årsstatistik (se här nedan) och den periodiskt återkom
mande surveybaserade statistiken, som under 2022 innebar Nationella trygg
hetsundersökningen (NTU) och Skolundersökningen om brott (SUB). Därtill 
publicerades en fördjupningsstudie om hatbrott (Brårapport 2022:12). 

Kriminalstatistiken
De uppgifter som ligger till grund för Sveriges officiella kriminalstatistik 
samlar Brå in från övriga myndigheter i rättsväsendet. Uppgifterna publicer
as i form av nio slutliga produkter, med fokus på olika skeden i brottmåls
processen:

	● Anmälda brott

	● Konstaterade fall av dödligt våld

	● Handlagda brott

	● Misstänkta personer

	● Handlagda brottsmisstankar

	● Lagförda personer

	● Kriminalvård – Fängelse och häkte

	● Kriminalvård – Frivård

	● 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 
kvartalsstatistik över anmälda brott för innevarande år. Därtill pub licerades 
uppdaterade versioner av publikationen Klassificering av brott.

STATISTIKVERKSAMHETEN
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Kriminalvård 

Fängelse och häkte 
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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, deras 
upplevelse av trygghet och förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers  
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. Huvudredovisningen av 2021 
års mätningar gjordes i rapport 2022:9. Till huvudrapporten hör också 
en teknisk rapport (rapport 2022:10). Under året publicerades därutöver 
NTUkort analysen ”Modeeffekter i Nationella trygghetsundersökningen” 
(NTUkort analys 1/2022). Utöver det publicerades också statistik i form av 
NTUresultat för områden med socioekonomiska utmaningar och områden 
som klassas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv, som tagits fram enligt 
regeringsuppdrag.

Frågeundersökningen SUB kartlägger hur vanligt det är att ungdomar i års
kurs nio utsätts för vissa brott, begår olika typer av brott eller deltar i andra 
riskbeteenden. Brå har genomfört denna undersökning vartannat eller vart 
tredje år sedan 1999. Under 2022 redovisades den undersökning som genom
fördes 2021 (rapport 2022:5) samt en tillhörande teknisk rapport (rapport 
2022:6).

Under året publicerades också en fördjupad studie om hatbrott i digitala  
miljöer, baserat på hatbrottsmarkerade polisanmälningar (rapport 2022:12).

Kvalitetsarbete i statistiken
Utöver den löpande produktionen ansvarar Brå även för att utveckla kvali
teten i den befintliga officiella statistiken och det underliggande produktions
systemet. Arbetet tar sin utgångspunkt i det normsystem som reglerar pro
duktionen 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 uppställ
da för den officiella statistiken genom framtagna rutiner och processer för 
kvalitetssäkring. I det ingår bland annat att statistikens kvalitet och ändamåls
enlighet regelbundet stäms av med användare, genomgår vetenskapliga 
granskningar vid utveckling av statistiken samt bedöms i olika fördjupade 
analyser av statistikens kvalitet. I enlighet med kvalitetskrav i förordningen 
om officiell statistik och i Statistiska central byråns föreskrifter, har Brå under 
året även deklarerat och utvärderat kvali teten i den registerbaserade kriminal
statistiken och den surveybaserade statistiken, på både områdes och produkt
nivå. Resultatet från kvalitets utvärderingen rapporterades in till Statistiska 
centralbyrån i början av januari 2023.

Statistikverksamhetens produkter ska uppfylla användarnas behov, och därför 
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, hatbrottsstatistiken och Funktionen för analys 
av statistik (Fas), för att säkerställa att statistiken är rätt utformad och upp
fyller användar nas behov. Av samma skäl knyts alltid både interna och externa 
referensgrupper till större utvecklingsprojekt och insatser avseende kriminal
statistiken. Arbetet med att digitalisera rättskedjan innebär dessutom löpan
de kontakter med olika delar av rättsväsendet, 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 
ITverksamhet som är kopplad till statistiken. Detta råd sammanträdde vid 
fem tillfällen under 2022.

Ett viktigt kvalitetskriterium är att statistiken ska vara tillgänglig, det vill 
säga att det ska vara tydligt hur användarna kan få tillgång till, använda 

STATISTIKVERKSAMHETEN

Tabell 6.5 
 

Rapport 2022:9 
livskvalitet 

Nationella trygghetsundersökningen 2022 
Om utsatthet, otrygghet och förtroende 

 

 

 

Rapport 2022:5 
 

Skolundersökningen om brott 2021 
Om utsatthet för och delaktighet i brott 
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och tolka statistikuppgifterna. Brå bedriver löpande arbete med att anpassa 
presentationen och spridningen av statistiken efter de riktlinjer som finns för 
tillgänglighet. Under året fortsatte Brå arbetet med att tillgänglighetsanpassa 
statistiken enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/882 av 
den 17 april 2019 om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (tillgäng
lighetsdirektivet). Brå har under 2022 implementerat tillgänglighetsanpassade 
rapportmallar och tabeller inom ramen för statistik produktionen, ett arbete 
som fortsätter under 2023. 

Särskilda kvalitetsinsatser
För att bättre tillgodose användarnas nuvarande och framtida behov av 
information har Brå i samarbete med Kriminalvården arbetat med att utöka 
informationen om frivård i den officiella kriminalvårdsstatistiken. Arbetet har 
resulterat i en löpande statistikprodukt över frivård som publicerades första 
gången i juni 2022.

Under året fortsatte Brå arbete med regeringsuppdraget att kvalitetsgranska 
statistiken över anmälda misshandelsbrott. I uppdraget ingår att publicera till
förlitliga 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. Uppdraget ska redovisas 
till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023. 

Under året publicerades också en analys av NTU rörande den så kallade 
modeeffekten. Det handlar om att ta reda på om svaren i undersökningen 
påverkas av om enkäten besvaras på pappersenkät eller webbenkät. Syftet är 
att undersöka om kvaliteten i undersökningen påverkas av att allt fler väljer 
att besvara enkäten via webb och vad det skulle innebära för undersökning
ens kvalitet om man i framtiden helt gick över till en webbenkät.

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 itkapacitet 
under året har Brås samlade arbete med att utveckla nya produkter, metoder 
och arbetssätt dock inte kunnat bedrivas i planerad omfattning eller i för
väntad takt.

Samverkan för rättsväsendets digitalisering 
Brå ingår tillsammans med tio andra myndigheter i samverkan för rätts
väsendets digitalisering. Samverkan syftar till att digitalisera och utveckla 
informationsförsörjningen i rättsväsendet, med målsättningen att bidra till en 
mer effektiv och rättssäker ärendehantering, bättre service till enskilda samt 
förbättrade möjligheter till analys och uppföljning. Som statistik ansvarig 
myndighet har Brå därvid den viktiga uppgiften att skapa förutsättningar för 
att öka kriminalstatistikens relevans och kvalitet samt till godose ytterligare 
användningsområden för statistiken. Arbetet inom ramen för rättsväsendets 
digitalisering är omfattande och bedrivs under ledning av Rådet för rätts
väsendets digitalisering som utgörs av de elva myndighetscheferna. Brå har 
under året medverkat i ett flertal styr, projekt och arbetsgrupper som har 
fokus på frågor om digitalisering. Ett par exempel är arbetet med att ta fram 
riktlinjer för registrering av brottstid och geografisk brottsplats samt planering 
för ett systemskifte för rapporteringen av anmälda brott, brottsmisstankar 
och beslut från Polismyndigheten. Myndigheten har även medverkat i arbetet 
med att ta fram en strategisk plan för digitaliseringsarbetet 2023–2027, som 
slutredovisades till regeringskansliet (Justitiedepartement) i februari 2022  
(dnr 0317/22). 

STATISTIKVERKSAMHETEN
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Myndighetssamverkan inom rättsväsendet innebär en stor och komplicerad 
uppgift för Brå. Det handlar om att löpande koordinera myndighetens arbete 
och det interna statistiksystemet SOR (systemet för officiell rätts statistik) till 
de övriga myndigheternas genomgripande förändringsarbete. Brå behöver göra 
betydande interna anpassningar för att säkerställa myndighetens löpande pro
duktion av kriminalstatistik, samt skapa förutsättningar för att utveckla och 
producera ny statistik. Digitaliseringen av rättskedjan kräver således betydan
de itinsatser vid Brå som i huvudsak handlar om systemutveckling som måste 
göras parallellt med myndig hetens befintliga leveranser av kriminalstatistik.

Under 2022 har Brås arbete i huvudsak inriktats på fortsatt utveckling för att 
kunna ta emot och hantera digitala utbyten av strukturerade uppgifter från 
domstolarna och Tullverket inom ramen för den löpande statistikproduk
tionen. Gentemot Domstolsverket har fortsatt arbete bedrivits för att färdig
ställa ett digitalt utbyte av brottmålsavgöranden från tingsrätt och hovrätt, 
parallellt med intern systemanpassning för mottagande och hantering av de 
nya uppgifterna. I oktober 2022 driftsattes den första versionen av utbytet 
med domstolarna med gott resultat. Därefter har Brå fortsatt med anpassning
en av det interna statistiksystemet, något som kommer att pågå även under 
större delen av 2023. Arbete i denna del berör främst statistikprodukterna 
som belyser det senare ledet i rättskedjan (till exempel statistiken över lag
föringsbeslut respektive återfall i brott), samt motsvarande register hos Brå 
som bland annat används för registeruttag till forskare.

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 
femte året i rad publicerade resultat från två nyutvecklade statistikprodukter 
som beskriver handläggningsresultat 2021 respektive genomströmningstider 
i brottmålsprocessen 2020, från anmälan om brott till beslut om åtal. Under 
hösten 2022 initierade funktionen en förstudie som syftar till att undersöka 
hur nya data från domstolarna kan användas för att utöka de statistikpro
dukter som beskriver rättskedjan, med uppgifter om avgöranden i brottmål. 
Funktionen publicerade även för andra året i rad nyutvecklad statistik över 
fysiska personer som registrerats som målsägare vid brottsanmälan för 
ut valda brottstyper riktade mot person 2014–2021 i form av en statistik
rapport, tabeller och ett ramverk på myndighetens webbplats.

Utveckling av ny statistik som belyser situationen i utsatta områden
För att öka kunskapen om situationen i utsatta områden har Brå, på upp
drag av regeringen, utvecklat en ny statistik som baseras på NTU. Statistiken 
redovisar fördjupade NTUresultat från de områden som anses ha socioeko
nomiska utmaningar enligt den rikstäckande indelningen över olika områdens 
socioekonomiska status, samt i de listor med områden som Polismyndigheten 
identifierar som utsatta. 

STATISTIKVERKSAMHETEN
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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. 
Under året har Brå publicerat en fördjupande studie om hatbrott i digitala 
miljöer, till exempel sociala medier. Statistiken redovisades i rapport 2022:12

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 
dom. Fördjupade analyser kan också bidra till kunskaper om statistikens  
metodologiska möjligheter och begränsningar.

En särskild funktion inom statistikverksamheten, Funktionen för analys av 
statistik (FAS), analyserar befintlig statistik och grunddata om bland annat 
brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat. Funktionen tar 
fram så kallade kortanalyser, som inte är lika resurskrävande och djup lodande 
som forskningsprojekten. I arbetet med att identifiera uppslag på kortanalyser 
är myndighetens interna omvärldsbevakning och uppslag från andra myndig
heter inom rättsväsendet centrala. 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 en kortanalys av NTU (se ovan) publicerades under året ytterligare 
fyra kortanalyser, en om vilka bakgrundsfaktorer som påverkar förtro endet 
för rättsväsendet (Kortanalys 1/2022), en om utsatthet för pandemi relaterade 
bedrägerier samt våld i hemmet under pandemin (Kortanalys 2/2022), en om 
polisens forensiska undersökningar (kortanalys 3/2022) och en om utveck
lingen av bifallna åtal (kortanalys 4/2022).

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 råd givning till 
beställarna. Under 2022 tog myndigheten emot och handlade 29 beställningar 
av specialstatistik eller mikrodata från kriminalstatistikens 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.

Brå levererar årligen uppgifter till den europeiska statistiken som samlas in av 
Eurostat samtidigt med rapporteringen till FNorganet UNODC:s undersök
ning om brott, Crime trends survey (CTS). Den gemensamma datainsamling
en sker sedan 2017 enligt ett system för klassificering av brott, International 
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classification of crime for statistical purposes (ICCS) som utvecklats för att 
uppnå en mer harmoniserad kriminalstatistik. 

Brå bidrog också vid ett tiotal tillfällen med statistiska uppgifter och kon
sultationer rörande kriminalstatistik på förfrågan från Eurostat, från andra 
EUorgan 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 annat innebär att Brå lämnar statistiska uppgifter angående polis
anmälda hatbrott. 

Brå har även under året bistått producenter av statlig statistik i Storbritannien 
och USA med expertkunskap i arbetet att modernisera och utveckla insamlings
metoder och frågeformulär för trygghetsmätningar, liknande det arbete som 
gjordes inför metodbytet i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2017.

Resultatbedömning
Brå har under året i huvudsak upprätthållit produktionen av statistiken i 
enlighet med myndighetens aktuella publiceringsplan. Endast rapporteringen 
av kriminalvårdsstatistik har varit någon vecka försenad på grund av föränd
ringar i sättet att presentera statistiken. Myndigheten har fortsatt att utveckla 
kvaliteten i den officiella statistiken, följa uppställda kvalitetskriterier och  
rapportera in resultatet av detta arbete i enlighet med tids planen. Arbetet 
med att användaranpassa statistikprodukterna har fortlöpt under året. Som 
ett led i denna anpassning har myndigheten bibehållit 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 de delar av statistik
verksamheten som inte rör den officiella statistiken har Brå kunnat fortsätta 
leverera hatbrottsstatistiken enligt givna regeringsuppdrag samt bistått med 
stöd och data till beställare av grunduppgifter från statistiken. 

Samtidigt har myndigheten, liksom 2021, haft svårt att hålla den förvänt ade 
utvecklingstakten till följd av begränsad itkapacitet. Statistikutvecklingen är 
en resurskrävande 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. Trots att nyanställningar gjordes inom itverksamheten 
under 2021 har kapaciteten under 2022 varit otillräcklig. Myndigheten har 
dock fortsatt det digitaliseringsarbete med fokus på statistikverksamheten 
som påbörjades 2021, och hoppas se resultat av detta arbete de närmaste 
åren. 

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.

STATISTIKVERKSAMHETEN
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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 uteslut ande i projekt
form och redovisas i huvudsak i form av enskilda rapporter.

Genomförande
Forskningsproduktionen
Under året har myndigheten bidragit till att kunskapen inom det kriminal
politiska området har stärkts på många sätt. Brå har tagit fram fördjupad 
kunskap om brottsligheten och brottsutvecklingen samt om verksamhet erna 
i rättskedjan. Denna kunskap har efterfrågats av såväl rättsväsendet som 
andra samhällsaktörer. Ny eller uppdaterad kunskap om brottsligheten och 
brottsutvecklingen, men också om bakomliggande riskfaktorer, bidrar till att 
kriminal politiken kan bedrivas kunskapsbaserat. 

Samtliga de forskningsuppdrag som myndigheten fått att avrapportera under 
2022, antingen genom regleringsbrevet eller via särskilda regeringsuppdrag, 
har redovisats i enlighet med den ursprungliga uppdragsbeskrivningen och 
enligt planen. 

Regeringsuppdrag
På uppdrag av regeringen har Brå publicerat studier om välfärdsbrott mot 
kommuner och regioner (rapport 2022:1), rättsväsendets tillämpning av 
förbudet mot köp av sexuell tjänst (rapport 2022:3), förbudet mot utnytt
jande av barn genom köp av sexuell handling (rapport 2022:4), afrofobiska 
hatbrott (rapport 2022:7) samt en modell för att följa upp verk samheten 
hos rättskedjans myndigheter (rapport 2022:11). Vidare har Brå gjort den 
årliga sammanställningen över publicerad polisforskning i Sverige och givit 
kunskapsstöd till prognosarbetet gällande verksamhetsvolymer genom rätts
kedjan.  

Rapporten om välfärdsbrott mot kommuner och regioner (rapport 2022:1) 
beskriver hur företag och föreningar får tillträde till välfärdssystemen, vilka 
felaktigheter som upptäcks, hur de utreds och åtgärdas av kommuner och 
regioner samt vilken roll som rättsväsendet spelar. Rapporten kan läsas som 
en vägledning för personer som arbetar med att upptäcka och utreda dessa 
felaktigheter och brott – inom kommuner, regioner eller statliga myndig
heter. Rapporten innehåller också bedömningar och förslag som riktar sig till 
beslutsfattare.

I rapporterna som följer upp och analyserar rättsväsendets tillämpning av 
förbudet mot köp av sexuell tjänst (rapport 2022:3) liksom förbudet mot 
utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling (rapport 2022:4) ges en 
samlad bild av de aktuella brottstyperna från upptäckt och anmälan till dom, 
samt vad som karaktäriserar de anmälda brotten. Rapporterna ska kunna 
användas som ett kunskapsunderlag för både beslutsfattare och aktörer inom 
relevanta verksamheter.

Rapporten om afrofobiska hatbrott (rapport 2022:7) beskriver brottens 
karaktär, var de begås och mot vem, samt vilka konsekvenser dessa handling
ar har för de utsatta. Rapporten beskriver också skillnader mellan män och 

FORSKNINGSVERKSAMHETEN

 

 

Rapport 2022:1 
 

Välfärdsbrott mot kommuner  
och regioner 

Fel och oegentligheter bland företag och föreningar 
 

 

 

 

Rapport 2022:7 
 

Afrofobiska hatbrott 
 

 



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2022  •  17

kvinnor, vad gäller de afrofobiska hatbrottens karaktär och konsekvenser. 
Rapporten redovisar därmed ett kunskapsunderlag som syftar till att stärka 
det förebyggande arbetet inom området.

Tillsammans med Brås enhet för rättsstatistik har forskningsverksamheten 
också tagit fram en rapport om en modell för att följa upp verksamheten hos 
rättskedjans myndigheter (rapport 2022:11). Rapporten vidareutvecklar ett 
förslag till uppföljningsmodell som togs fram och presenterades 2018  
(rapport 2018:8). 

På uppdrag av regeringen gör Brå årligen en sammanställning över publi cerad 
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 Polismyndig
hetens bibliotekskatalog Justitia. Under hösten 2022 har Justitia uppdaterats 
med den senaste sammanställningen, det vill säga forskning publicerad under 
2021.

För femtonde året i rad gav Brå också kunskapsstöd, på uppdrag av reger 
ingen, till det gemensamma prognosarbete som bedrivs av fyra centrala myn
digheter i rättsväsendet, gällande verksamhetsvolymer genom rättskedjan, 
från polisanmälningar till verkställigheter i anstalt.1

Egeninitierade forskningsprojekt
Under året publicerade Brå också egeninitierade rapporter. De rörde  
en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i Södertälje  
(rapport 2022:2), polisanmälda dataintrång (rapport 2022:8), en kort analys 
om brottsutvecklingen fram till 2021 (Kortanalys 5/2022). 

I rapporten om en myndighetsgemensam insats mot organiserad brottslighet i 
Södertälje (rapport 2022:2) utvärderas insatsen Tore 2, som var en omfattan
de myndighetsgemensam insats mot en kriminell parallellstruktur i Södertälje. 
Brå har följt insatsen från start till mål samt utvecklingen ett par år efter att 
den avslutats. Utvärderingen omfattar insatsens genomförande, utfall och 
effekter. Brå har även sammanställt rekommendationer om vad som är viktigt 
att tänka på när man planerar, genomför och av slutar en myndighetsgemen
sam insats.

I rapporten om polisanmälda dataintrång (rapport 2022:8) beskrivs brottens 
karaktär, vilka som utsätts, och de utmaningar som rättsväsendet möter i sitt 
arbete med att utreda och lagföra brotten. Rapporten beskriver även utveck
lingsområden för framför allt polisens arbete med att bekämpa den organise
rade cyberbrottsligheten. 

Kortanalysen om brottsutvecklingen fram till 2021 (kortanalys 5/2022) 
redovisar en översiktlig bild av utvecklingen för ett flertal olika brottstyper 
med utgångspunkt i offerundersökningar, anmälningsstatistik samt data från 
sjukvården och dödsorsaksstatistik. 

Stöd till myndigheter i rättsväsendet och andra nyckelaktörer
Kunskapen som Brå producerar bidrar till utvecklingen av lagstiftningen och 
den övriga kriminalpolitiken, och framför allt till att utveckla verksamheterna 
i rättskedjan på kort och lång sikt. Forskningsverksamheten arbetar löpande 
och långsiktigt med att sprida den framtagna kunskapen genom informations
insatser och metodstöd till berörda målgrupper, som främst är myndigheter 
inklusive Regeringskansliet men också andra aktörer.

1 Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Bedömning avseende perioden 2022–2025.
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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. Brå har då ofta studerat en 
typ av brottslighet eller en verksamhet vid en myndighet och lämnat förslag 
om hur arbetet kan utvecklas, och förmedlar sedan resultaten genom möten, 
seminarier och föreläsningar för målgrupperna. Det är också vanligt att Brås 
forskningsverksamhet efter förfrågan sammanställer och överför kunskap till 
målgruppen kring något annat särskilt efterfrågat ämne, ofta genom föreläs
ningar.

Stödet till målgrupperna är en integrerad del av Brås forskningsverksamhet, 
vilket begränsar möjligheterna till kvantitativ redovisning till några punktvisa 
miniminivåer. I forskningsverksamheten noterades dock 244 stödinsatser un
der året, vilket kan jämföras med 223 respektive 165 stöd insatser under 2021 
och 2020. Det noterades 116 stödtillfällen i form av möten och 95 tillfällen 
i form av föreläsningar, och därutöver 33 stödtillfällen av annat slag. När 
pandemin klingat av under våren 2022 blev det åter vanligt med stöd genom 
fysiska sammankomster. Ser man till tids åtgången var det sammanlagda  
antalet noterade stödtimmar 2022 ungefär 1 300, jämfört med ungefär  
1 100 år 2021 och närmare 900 år 2020.

En del av stödet ges alltså i samband med löpande myndighetssamverkan, och 
ett sådant exempel är att Brå enligt instruktion från regeringen ingår i samver
kansfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
I arbetet medverkar 16 myndigheter och funktionens kansli är placerat vid 
Polismyndigheten. Under året var Brå aktiv genom arbete i såväl styrgruppen  
som i en arbetsgrupp. Ett annat exempel är det myndighetsgemensamma 
initiativet MUR – Motståndskraft hos utbetalande och rättsvårdande myndig
heter, mot missbruk och brott mot välfärdssystemen. Under året togs beslut 
om att inrättades en arbetsgrupp som leds av Brå om så kallad crime proof
ing, som handlar om att i förväg säkerställa att regler, system och rutiner inte 
riskerar att skapa möjligheter till brott. En annan form stöd är som nämnts 
när Brå medverkar med experter i statliga utredningar. Tre sådana utredningar 
under året med många mötestillfällen handlade om åtgärder mot bidragsbrott, 
frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare respektive om skärpt syn 
på flerfaldig brottslighet.

Bland de 95 noterade stödtillfällen i form av föreläsningar under 2022 var 
utgångspunkten i de flesta fallen aktuella rapporter från Brås forskningsverk
samhet. Särskilt vanligt förekommande var då rapporterna om ungdomsrån, 
välfärdsbrott mot kommuner och regioner respektive två rapporter om köp 
av sexuella tjänster. Rapporter från tidigare år som det återkommande före
lästes om var de om våld i ungas parrelationer respektive om narkotikamark
nader från 2021, samt den om tystnadskulturer från 2019.

Bland målgrupperna 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. Även om Brås stöd 
ger målgrupperna fördjupad kunskap, utgör det bara ett av flera underlag 
som över tid ligger till grund för utvecklings och lagstiftnings initiativ och 
verksamhetsbeslut av olika slag. Dessutom kan genomslaget ibland komma 
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flera år efter de huvudsakliga insatserna från Brås sida. Men ett exempel där 
forskningsverksamheten under året gett stöd, och där myndigheten förväntar 
sig att det kommer att leda till ytterligare initiativ, gäller brott mot välfärds
systemen och då även mot kommuner och regioners system och verksamheter. 
Ett exempel på en rapport från forskningsverksamheten som omgående under 
året rönte stor uppmärksamhet och som troligtvis har haft betydelse i den 
kriminalpolitiska diskussionen var den om ungdomsrån. 

Internationell verksamhet
Ett självklart inslag i Brås alla forskningsprojekt är exempelvis genomgångar 
av den internationella litteraturen på området. På så sätt kommer de inter
nationella rönen till nytta, både i Brås egen verksamhet och för myn dighetens 
målgrupper genom de färdiga produkterna. Andra inslag som är integrerade i 
verksamheten är att myndigheten medverkar och framträder i olika internatio
nella sammanhang, såsom konferenser och erfarenhets utbyten inom olika sak
områden, till exempel angående ett eventuellt inför ande av en samtyckeslag  
i fler europeiska länder, som Norge. 

Brå ingår i ett forskningsnätverk om organiserad brottslighet, tillsammans  
med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office (Storbritannien), 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum, WODC (Neder
länderna) och Europol. Nätverket ordnar årligen en konferens, som under 
2022 ägde rum i Berlin. Temat var metoder vid brottsutredningar.

Brå bidrar också till att sprida kunskap till en internationell publik genom att 
svara på frågor om myndighetens kunskapsproduktion från utländska forsk
are och journalister. En del av forsknings och statistikrapporterna publiceras 
även i förkortad form på engelska, för att ytterligare möjlig göra kunskaps
överföring och utbyte med intressenter i andra länder. Under året publicerades 
nio sådana kortversioner på engelska (se bilaga 1). 

Resultatbedömning
Forskningsverksamheten har bedrivits genom regeringsuppdrag och ett flertal 
egeninitierade forskningsprojekt. Efter de begränsningar som pandemin inne
burit för forskningsverksamheten när det gäller till exempel längre väntetider 
hos etikprövningsmyndigheten och svårigheter att genomföra intervjuer, har 
verksamheten under 2022 kunnat fungera som vanligt. Det innebär bland 
annat att alla rapporter har kunnat redovisas i enlighet med tidplanen. 

Inom arbetet med metodstöd har efterfrågan och antalet stödinsatser från 
myndigheten varit högre än 2020 och 2021. Myndighetens forskningsrap
porter och den kunskap som de bidrar med har varit efterfrågade av rätts
väsendet och andra samhällsaktörer. Särskilt stor respons väckte rapporterna 
om ungdomsrån, välfärdsbrott mot kommuner och regioner respektive två 
rapporter om köp av sexuella tjänster. 

Inom det internationella arbetet har Brå, liksom tidigare år, samverkat och 
samlat erfarenheter inom den internationella arenan samt deltagit som ex
pertmyndighet i internationella konferenser. Sammanfattningsvis bedömer Brå 
därför att forskningsverksamhetens resultat 2022 är gott.
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Verksamheten för kunskapsstöd
I verksamheten för kunskapsstöd ingår Brås verksamhet för att främja och 
utveckla det nationella, regionala och lokala brottsförebyggande arbetet.  
Det innebär bland annat att ta fram och sprida information, initiera brotts
förebyggande insatser, fördela ekonomiskt stöd samt utbilda i, och bidra med 
metodstöd och handledning i, brottsförebyggande frågor.

Brå bedriver också förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 
genom Center mot våldsbejakande extremism (CVE). CVE:s uppgift finns 
beskriven i Brås instruktion och finansieras som en delpost i Brås förvalt
ningsanslag. 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 
webb inarier 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 kärnnätverket 
– bestående av länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt 
Polismyndigheten, representerad av utvecklingscentrum Nord respektive Syd 
– fyra gånger under året. Syftet var, liksom tidigare, att diskutera inriktningar 
och teman för det nationella stödet till lokalt och regionalt brottsförebyggan
de arbete.

Under året har Brå aktivt bidragit i flera nationella nätverk, bland annat av
seende grannsamverkan, unga som begår brott, ekonomisk brottslighet, mäns 
våld mot kvinnor, miljöbrott och näringslivets roll i det brottsförebyggande 
arbetet.

Under 2022 fortsatte de initiativ av mer operativ karaktär som tagits tidigare, 
för att utveckla olika delar av det brottsförebyggande arbetet nationellt. 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 (SIG) och samverkansgrupper för skola, socialtjänst, polis och 
fritid (SSPF), samverkansformer runt barn och ungdomar som begår brott, 
fortsatte under 2022. Gruppen består förutom Brå och Socialstyrelsen av re
presentanter för Polismyndigheten, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regi
oner (SKR) och Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF). 
Under 2022 har flera gemensamma aktiviteter genomförts med utgångspunkt 
i framtagna stödmaterial, bland annat nätverksträffar och utbildningar för 
SIG och SSPFsamordnare.

Den operativa arbetsgruppen runt ekonomisk brottslighet, som består av 
Brå, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har under året tillsammans 
och i samband med Brås rapport om kommuners utsatthet för välfärdsbrott 
genom fört ett webbinarium med CVE. På Brås webbplats Förebygga brott 
finns också en ny ämnessida som samlar de metodstöd som myndigheterna 
tagit fram under året. 

Under hösten har nätverket vidgats med representanter från SKR och Försäk
ringskassan. 
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Ett område som ligger nära lokalt brottsförebyggande arbete är det före
byggande arbetet mot alkohol, narkotika, droger, tobak och spel om pengar 
(ANDTS). Under året fick Folkhälsomyndigheten förnyat upp drag att stödja 
och utveckla det brottsförebyggande arbetet, och Brå ingår i arbetsgruppen 
med fokus på brottsförebyggande arbete inom den nationella myndighets
strukturen för ANDTS.

Det arbete som inleddes under 2021 om näringslivet och dess roll i det brotts
förebyggande arbetet fortsatte under 2022. I arbetsgruppen ingår represen
tanter från näringslivet, polisen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Fokus har under 2022 dels varit att komma samman och 
formera vilka frågor som nätverket gemensamt ska driva, dels att sprida en 
skrift om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet, som organisa
tionerna gemensamt lanserade i början på år 2022. 

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 
brottsförebyggande samordnare vid sammanlagt tre tillfällen, två dagar vid 
varje tillfälle. Förutom länsstyrelserepresentanter deltog även Polismyndighe
tens olika regionala samordningsfunktioner inom brotts förebyggande arbete, 
representanter från polisens utvecklingscentrum Nord respektive Syd samt 
den ansvariga funktionen inom SKR. Utöver träffar innebär stödstrukturen 
utbildningsinsatser och konsultativt stöd samt att Brå föreläser och deltar på 
regionala träffar för lokala aktörer. Nätverksträffarna under året handlade 
huvudsakligen om samplanering, samverkan och kompetensutveckling för 
målgruppen samt erfarenhets utbyte. Teman för året har varit:

	● Det brottsförebyggande arbetets bredd och spets; hur användbara  
är risk och skyddsfaktorer?

	● Lagförslaget Kommuner mot brott samt polisens brottsförebyggande 
strategi; vad kommer forma ert arbete framöver?

	● Kommande stöd och arbetsområden inom det brottsförebyggande 
arbetet.

Utbildning
Den webbaserade, sex veckor långa basutbildningen om brottsförebygg ande  
arbete har nu bedrivits i sex år. Syftet med basutbildningen är att höja lägsta
nivån på kunskaperna inom lokalt brottsförebyggande arbete hos de yrkes
verksamma målgrupperna, som huvudsakligen utgörs av kommun eller 
polisanställda. Sedan starten 2017 har omkring 350 deltagare fullföljt utbild
ningen och blivit godkända. Söktrycket är fortfarande att betrakta som högt 
men andelen som har fullföljt utbildningen har avtagit.

Den kommande lagstiftningen om kommuners ansvar kommer sannolikt att 
leda till en betydande efterfrågan på utbildning. För att möta detta har en två
veckors introduktionsutbildning tagits fram. Efter sommaren genom fördes en 
pilotomgång, med 19 godkända deltagare och i stort goda erfarenheter, följt 
av ytterligare en kursomgång (cirka 40 deltagare) genomfördes under hösten. 

Sedan 2019 finns även en påbyggnadsutbildning för deltagare som gått bas
utbildningen (alternativt på annat sätt förvärvat kunskaper som motsvarar 
basutbildningen). Som en följd av det nämnda utvecklingsarbetet saknades 
resurser att genomföra påbyggnadsutbildningen under 2022, men det finns en 
plan för ett genomföra den under vårterminen 2023.  
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Som en följd av den kommande kommunlagstiftningen skapades under året 
även ett informationsmaterial som riktar sig till lokalpolitiker, med syftet att 
tydliggöra vad lagen kommer att innebära för det kommunala arbetet. Detta 
togs fram i samverkan med länsstyrelsernas samordnare som därefter fått 
materialet för att kunna genomföra informationsinsatser på ett enhetligare 
sätt.

Utveckling

Kunskapsbaserat arbete i samverkan
Boken Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete, som tagits fram till
sammans med SKR och Polismyndigheten, är Brås mest använda och sålda 
produkt, och den används aktivt som utgångspunkt i det lokala brottsföre
byggande 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 brotts
förebyggande arbete, har myndigheten börjat ta fram fördjupningar inom de 
olika stegen. Sedan tidigare finns en fördjupning om orsaksanalys, kartlägg
ning och lägesbildsarbete samt texter och exempel på hur det lokala brotts
förebyggande arbetet kan organiseras. Under 2022 tillkom vägledning på 
webben om systematisk uppföljning av brottsförebyggande insatser.

Kartläggning av tre våldstyper
Brå fick hösten år 2021 ett tilläggsdirektiv att senast 3 oktober år 2022 pre
sentera ett fördjupat stöd för hur kartläggning av brottslighet i ett geografiskt 
område kan kompletteras med en bild av hur våld i nära relationer ser ut och 
vilka förutsättningar som finns att förebygga sådant våld. Uppdraget genom
fördes i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och i samråd med Social
styrelsen. Uppdraget kommer av att brott med bäring på våld i nära relation 
idag allt för sällan införlivas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Det 
leder i sin tur till att brott som i hög grad drabbar kvinnor och sårbara grup
per därmed inte prioriteras i det lokala brottsförebyggande arbetet. 

Uppdraget resulterade i ett metodstöd vars syfte var att beskriva och förklara 
hur underlag med bäring på tre våldstyper, våld i nära relation, hedersrelaterat 
våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ända
mål, kan inkluderas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. 

Metodstödet finns tillgängligt i såväl digital som utskrivbar form på Brås 
respektive Jämställdmyndighetens hemsida. 

Parallella samhällsstrukturer
Brå fick år 2021 ett regeringsuppdrag att ta fram ett metodstöd riktat till 
lokala aktörer gällande parallella samhällsstrukturer. Med parallella samhälls
strukturer avsåg regeringen sociala strukturer som bidrar till brottslighet och 
otrygghet, och som begränsar individers rättstrygghet och deras möjligheter 
att utöva sina fri och rättigheter, samt inverkar negativt på rättsväsendets och 
övriga samhällsaktörers förmåga att verka. Syftet med stödet ska vara att öka 
kunskapen om hur parallella samhällsstrukturer kan identifieras på lokal nivå 
och vilka motåtgärder som kan tas fram utifrån den lokala problembilden. 
Uppdraget redovisades i ett skriftligt metodstöd Agera mot brott och otrygg
het med koppling till parallella samhällsstrukturer till regeringen den 10 juni 
2022 och går att ladda ner eller köpas i tryckt form via Brås hemsida.

GVI – gruppvåldsintervention
Brå och Polismyndigheten initierade 2017 ett projekt för att pröva en metod  
med särskilt fokus på att minska skjutningar och förebygga våld mellan grup
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per. Strategin benämns på engelska group violence intervention (GVI) och har 
utvecklats inom National Network for Safe Communities (NNSC) vid John 
Jay College i New York. Ett pilotprojekt initierades i Malmö och en process
utvärdering visade att arbetssättet var överförbart till svenska förhållanden. 
En effektutvärdering visade att det fanns stöd för att prova arbetssättet i 
ytterligare svenska städer.

I september 2021 gav regeringen ett uppdrag till Brå, Polismyndigheten och 
Kriminalvården att påbörja spridningen av GVI till kommuner där myndig
heterna bedömde det lämpligt att tillämpa strategin. Nya implementeringar 
ska utvärderas. Sedan uppdraget gavs har Brå tillsammans med de övriga två 
myndigheterna byggt upp ett nationellt samarbete för att på bästa sätt sprida  
GVI och stödja påbörjade implementeringar på fem platser i landet. De 
kommuner som under 2022 arbetat med att implementera GVIstrategin är 
Göteborg, Huddinge, Järfälla och UpplandsBro, Uppsala och Örebro. Arbetet 
har genomförts med stöd från Inspektionen för social försäkringen (ISF) samt i 
samverkan med NNSC. 

Ungdomsrån
För att öka kunskapen om personrån mellan unga fortsatte Brås arbete under 
2022 med den sista delen i det utvecklingsprojekt som startade under 2020. 
En kartläggning och samtal med ungdomar har givit underlag till metodstöd 
om hur man kan arbeta med problemen. I februari 2022 hölls ett webbsänt 
seminarium med efterföljande workshop på temat. Där efter har en exempel
samling tagits fram, där bland annat några kom muners konkreta arbete mot 
ungdomsrån beskrivs. Den kommer publi ceras i början av 2023. 

Särskilt utsatta områden
Regeringen har givit Brå i uppdrag att utveckla stödet till kommuner med 
utsatta områden (Ju2022/01000). Tillsammans med relevanta aktörer ska Brå 
ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd i syfte att utveckla ett systema
tiskt och kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete lokalt. Projektet startade 
under hösten 2022 och ska slutredovisas den 10 juni 2024. De fem kommu
nerna Linköping, Södertälje, Sigtuna, Göteborg och Trollhättan deltar i projek
tet genom en avsiktsförklaring till Brå. 

Stödet som erbjuds omfattar kunskapshöjande insatser, stöd för verksamhets
utveckling och införande av nya arbetsmetoder och program. 
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Stödet erbjuds i varierande omfattning inom sex fokusområden:

	● Unga som rekryteras till kriminalitet

	● Individer som vill lämna kriminalitet

	● Parallella samhällsstrukturer

	● Situationellt och platsbaserat brottsförebyggande arbete

	● Våldsbejakande extremism

	● Välfärdsbrottslighet

Arbetet utgår från kommunens förutsättningar och den lokala problem bilden. 
Utöver det ovan nämnda stödet utgår också ett ekonomiskt stöd motsvarande 
en halvtids projektsamordnare i varje deltagande kommun.

Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar  
för kommunerna för brottsförebyggande arbete
Brå fick i slutet av 2021 i uppdrag att under året genomföra förberedande 
åtgärder avseende förslaget från Utredningen om kommunernas brottsföre
byggande ansvar om att införa en ny lag som ger kommunerna ett ansvar för 
att arbeta brottsförebyggande (Kommuner mot brott, SOU 2021:49). 

Brå delredovisade i mars 2022 en övergripande bedömning av kommun ernas 
behov av stöd i förhållande till den föreslagna lagens krav och föreslog över
gripande hur myndighetens stöd till kommunerna skulle kunna utvecklas. Brå 
beskrev också hur uppföljningen av kommunernas brottsförebyggande arbete 
kan utformas för att även omfatta tillämpningen av den föreslagna lagen.  
I beskrivningen ingick en uppskattning av vad Brås arbete med detta kommer 
att kosta. 

I slutredovisningen, den 30 september, beskrevs behoven mer ingående och 
med färskare uppgifter från kommunerna. Det beskrevs också hur Brås stöd
insatser och uppföljning kan genomföras inför ett införande av den föreslagna 
lagen. Brå redovisade även hur ett urval andra nationella myndigheter ställer 
sig till att ge stöd med anledning av lagen och hur Brå kan stödja arbetet 
nationellt. 

Samla och sprida kunskap

Omvärldsbevakning
Brå samlar in kunskap och goda exempel om brottförebyggande arbete  
genom systematisk omvärldsbevakning. Regeringens, myndigheters och lokala 
aktörers aktiviteter bevakas och beskrivs kortfattat, kategoriseras (bland an
nat med avseende på vetenskaplighet och relevans för det brottsförebygg ande 
arbetet) och sparas. Uppgifter hämtas också in från nation ella 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). Omvärlds bevakningen genererar underlag 
till det direkta och operativa stöd som Brå ger till kommunerna, samt till den 
årliga rapporten Det brottsföre byggande arbetet i Sverige: Nuläge och utveck
lingsbehov.

Årlig rapport om brottsförebyggande arbete i Sverige
I mars publicerades den sjätte rapporten om det brottsförebyggande arbetet  
i Sverige. Rapporten, som tas fram varje år, beskriver nuläge och utvecklings
behov. År 2022 lades särskild tonvikt vid lagförslaget om kommunalt ansvar 
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för brottsförebyggande arbete och utvecklingen av det brottsförebyggande 
arbetet sedan 2017. Rapporten släpptes i samband med konferensen Råd för 
framtiden och riktar sig till beslutsfattare och andra inom det brottsförebyg
gande arbetet på nationell, regional eller lokal nivå. Omedelbart efter att den 
årliga rapporten 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 2022 tillkom fyra webbinarier om brottsförebyggande arbete samt  
15 filmade sessioner från konferensen Råd för framtiden. Under året (fram  
till och med 21 november) har fem nya artiklar och ett pressmeddelande pub
licerats på webbplatsen.

Inför lagstiftningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar har en ny 
flik om detta skapats, som heter Kommunalt ansvar. Här kan man följa hela 
lagstiftningsprocessen från utredning till beslut. Där finns även olika sorters 
material samlat som stöd till kommuner, i deras förberedande arbete. På fliken 
finns även beskrivet hur Brå förbereder sig, och kommande förstärkningar 
av stöd till kommuner som Brå kommer att genomföra under år 2023 med 
anledning av lagstiftningen.

Sidan om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete kompletterades under 
året med en fördjupning om uppföljning. Under 2022 tillkom också ämnes
sidan Kartläggning av tre våldstyper, ett metodstöd om hur man kan agera 
mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer, en 
sida om gruppvåldsintervention (GVI) samt informationsmaterial om sociala 
insatsgrupper (SIG) och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritidssektor). På 
sidan om utbildningar presenterades en ny introduktionsutbildning. 

Brås Facebookgrupp för lokala brottsförebyggande aktörer, som skapats för 
att de lättare ska kunna utbyta erfarenheter och idéer, har i dagsläget 274 
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 som en hybridkonferens den 7–8 april 2022 och 
samarrangerades med Gävle kommun. Konferensen hade cirka 360 del tagare 
på plats i Gävle konserthus, och cirka 700 deltagare som med verkade digitalt. 
Majoriteten av deltagarna var från landets kommuner eller från Polismyndig
heten. Under konferensen anordnades även en digital session för lokalpolitiker 
gällande den föreslagna lagstiftningen om kommunalt brottsförebyggande 
ansvar, med närmare 200 deltagare.

Programmet direktsändes från Gävle och filmerna från de två konferensdagar
na finns publicerade på Brås webbplats (avdelningen Förebygga brott). Inlägg 
om de parallella sessionerna publicerades också i Brås sociala medier, för att 
kunskapen ska nå ut till fler.
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Under de två konferensdagarna behandlades bland annat följande frågor:

	● Hur kommer kommunerna att påverkas av den föreslagna  
kommunlagstiftningen, och hur kan kommunerna förbereda sig?

	● Hur ser framtidens brottslighet ut?

	● Vilka aktörer kan involveras och samverka i det brottsförebyggande 
arbetet?

I programmet ingick även presentationer om hur vi kan arbeta förebygg ande 
mot miljöbrott, välfärdsbrott samt mot brottslighet bland barn och unga. 
Dessutom lyftes de stora förändringar som skett på narkotikamarknaden, 
internationell forskning om gles och landsbygdsproblematik, samt frågan om 
hur skolan kan vara både brottsförebyggande och brottsgenererande.

Deltagarutvärderingen visade att cirka 93 procent av dem som besvarade 
enkäten var mycket nöjda eller nöjda med konferensen. I utvärderingen fram
kom att deltagarna uppskattade att konferensen genomfördes som en hybrid
konferens, med möjlighet till både fysiskt och digitalt deltagande. 

Ekonomiskt stöd
Brå strävar efter att stimulera och utveckla kunskapen om att förebygga brott. 
Som ett steg i detta ger Brå årligen ekonomiskt stöd till utvärderingar och 
uppföljningar av brottsförebyggande insatser. Beviljade utvärderingar och 
uppföljningar ges också metodstöd under projektperioden. 

Ekonomiskt stöd till utvärderingar
Det ekonomiska stödet till 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 (250 000 kronor), 
som avser egna uppföljningar eller enklare utvärderingar och en högre summa 
(400 000 kronor) för utvärderingar där en disputerad person leder projektet. 

Slutrapporterna i form av genomförda utvärderingar publiceras på Brås 
webbplats. Hittills är det möjligt att ladda ner drygt 246 slutrapporter från 
projekt som genom åren beviljats ekonomiskt stöd för utvärdering. Slut
rapporterna kan ses som en samlad erfarenhetsbank av erfarenheter från 
lokalt brottsförebyggande arbete.

Antalet inkomna ansökningar om ekonomiskt stöd ökade år 2022, från  
29 ansökningar år 2021 till 33 år 2022. 

13 ansökningar blev beviljade och fick ett ekonomiskt stöd om totalt 
4 115 tkr. Antalet beviljade bidrag har varit ganska konstant de senaste  
tre åren, även om bidragsbeloppen har varierat under de senaste tre åren. 
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Tabell 1. Fördelning av medel 2020–2022, belopp i tkr

2022 2021 2020

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

Beviljade projekt 13 4 115 12 3 601 13 4 250

Återbetalade 
projektmedel 3 557 3 180 2 168

Under 2022 prioriterade Brå att lämna bidrag till utvärderingar och upp
följningar av brottsförebyggande arbete som berörde följande områden:

	● Ekonomisk brottslighet 

	● Insatser som berör mängdbrott såsom skadegörelse, stölder,  
bedrägerier osv.,

	● Insatser som genomförs i medelstora kommuner

	● Insatser som beaktar ett glesbygdsperspektiv 

 I tabell 2 framgår vilka projekt som fick ekonomiskt stöd till utvärdering 
under 2022.

Tabell 2. Redovisning av de 13 bidragsansökningar för utvärdering och uppföljning  
av brottsförebygg ande arbete som beviljades, belopp i tkr

Sökande Bidragsbelopp (tkr)

Östersund: Samrådsyttranden som en brottsförebyggande insats. Del 2. 210

Malmö: Utvärdering av insats till transportföretag, gällande minskat inflöde av narkotika 255

Norrköping: Utvärdering av uppsökande teamet och öppenvårdsinsatsen Hemmaplan 400

Stockholm: Utvärderingar av platssamverkan Sveavägens systematiska arbete mot 
brottslighet 250

Umeå: Kapabla väktare på landsbygden 400

Uppsala: BarnSäkert – förebyggande samverkan för att minska risken för våld mot barn 400

Järfälla: Effektutvärdering av Järfällahus ronderingsrutiner 250

Karlshamn: Karlshamsbostäder – utvärdering av brottsförebyggande insats 250

Stockholm: Kartläggning av krogpersonalens agerande mot narkotika 400

Katrineholm: SSPF implementering i Katrineholms kommun 250

Göteborg: Från fulaste torget till en attraktiv destination – Opaltorget i Tynnered 250

Göteborg: En systematisk översikt och uppföljning av ungdomar som fått MST  
som insats 400

Växjö: Behandling av aggression hos våldsbrottsdömda kriminalvårdsklienter  
med stöd av Virtual Reality 400

Summa 4 115

Tre projekt som tidigare beviljats medel återbetalade under året 557 tkr; 
medel som de inte behövt utnyttja.
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Följande utvärderingar, som tidigare fått ekonomiskt stöd, återrapporterades 
under året.

Tabell 3. Återrapporterade utvärderingar under 2022

Sökande Benämning

Vellinge kommun Trygghetsvärdar i Vellinge kommun

Fastighetsägare BID Sofielund Fortsatt uppföljning av Fastighetsägare BID Sofielunds arbete

Gävle kommun Utvärdering av Huskurage i Gävle

Kulturförvaltningen Stockholms stad Att främja trygghet i bibliotekens miljö: En utvärdering  
av Högdalens modell

Kramfors kommun Utvärdering av Kramfors kommuns brottspreventiva samverkan

Länsstyrelsen Blekinge Tryggare skola – uppföljning av projektets första år

Region Skåne Utvärdering av implementering – Regionalt vårdprogram  
mot våld i nära relationer

Polismyndigheten Region Väst Processutvärdering av Trygg Restad Gård – Ett samverkansprojekt

Helsingborgs stad Stadsbyggnads-
förvaltningen

Utvärdering av brottsförebyggande insatser  
på Söder i Helsingborgs stad

Linköpings kommun Uppföljning social insatsgrupp Linköping

Fryshuset Fryshusmodellen för ungas inkludering. Steg 2.

Mölndals stad Utvärdering av trygghetsskapande insatser i Mölndals centrum

Ekonomiskt stöd till Sluta skjut
Inom ramen för uppdraget om att sprida strategin med gruppvåldsinterven
tion (GVI) har Brå, liksom 2021, tilldelat stöd till detta under 2022. Tre kom
muner har fått ekonomiskt stöd för att starta och genomföra arbetet, ytter
ligare tre aktörer har beviljats stöd för utvärdering och en för att för bereda  
en effektutvärdering. Då uppdraget tilldelades Brå under 2021 redovisas jäm
förelsesiffror för innevarande och föregående år. Läs mer om detta i avsnittet 
om uppdraget. 

Tabell 4. Fördelning av beviljade medel 2021–2022, belopp i tkr 

2022 2021

Antal Belopp (tkr) Antal Belopp (tkr)

Beviljade projekt 8 9 039 3 4 950

Återbetalade 
projektmedel

 - -  - -
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Tabell 5. Beviljade och utbetalda medel för processledarstöd under 2022 för implementering  
av GVI-strategin, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp (tkr)

Upplands-Bro kommun: Stöd till implementering och uppstart 976

Järfälla kommun: Stöd till implementering och uppstart 712

STAD2; Centrum för psykiatriforskning/Karolinska institutet: Processutvärdering  
av Group Violence Intervention (GVI) i Järfälla/Upplands-Bro kommun, Huddinge  
kommun och Uppsala kommun

2 891

Malmö universitet: Förberedande för effektutvärdering av samtliga implementeringar 220

Malmö universitet: Fortsatt effektutvärdering Sluta skjut i Malmö 392

Huddinge kommun: Stöd till implementering och uppstart 1 600

Göteborgs universitet: Processutvärdering av Group Violence Intervention (GVI)  
i Göteborg

1 117

Örebro universitet: Processutvärdering av Group Violence Intervention (GVI)  
i Örebro

1 131

Summa 9 039

Ekonomiskt stöd till kommuner med utsatta områden
Brå har även gett medel för projektledare till fem kommuner som ingår  
i regeringsuppdraget om att utveckla stödet till kommuner med utsatta  
områden. Då uppdraget tilldelades Brå under 2022 finns inga jämförelse
siffror mot tidigare år. Läs mer om detta i avsnittet om uppdraget.

Tabell 6. Beviljade och utbetalda medel för projektledarstöd kopplat till regeringsuppdraget  

om att utveckla stödet till kommuner med utsatta områden 2022, belopp i tkr 

 

Mottagare Bidragsbelopp (tkr)

Södertälje kommun 400

Sigtuna kommun 400

Göteborgs stad 400

Trollhättans kommun 400

Linköpings kommun 400

Summa 2 000

2 STAD står för ”strategiskt arbete för demokrati”.

VERKSAMHETEN FÖR KUNSKAPSSTÖD



30 •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2022

Förebyggande arbete med inriktning mot våldsbejakande extremism

Samordning och stöd
CVE arbetar aktivt med både landets kommuner, civilsamhällesorganisationer 
och myndigheter med relevans på området. Fokus ligger på att arbeta med de 
kommuner som har störst behov. 

Mobiliteten, som varit kännetecknande på CVE, har efter åren med pandemi, 
återigen kommit igång, med resor ut i kommunerna, till civilsamhällesorgani
sationer och myndigheter. 

Under det gångna året har CVE tillsammans med myndigheter och aktuella 
kommuner arbetet intensivt med de kvinnor och barn som utvisades från 
fånglägren i nordvästra Syrien. Detta i syfte att förebygga fortsatt radikalise
ring, vidareradikalisering och att återanpassa såväl barn som vuxna, oavsett 
om de varit eller är föremål för juridiska åtgärder. 

Ett antal försök till, men också fullbordade, skolattacker har inträffat i Sverige  
på senare tid. I sitt uttryck är de en form av våldsbejakande extremism, oavsett 
om de är politiskt eller religiöst motiverade, det kan vara andra motiv till var
för en gärningsperson väljer att agera. Stöd och rådverksamheten har varit 
involverad i ett flertal sådana ärenden under året. 

CVE har en stödfunktion i form av ett telefonnummer dit yrkesverksamma  
på lokal nivå kan ringa för att söka stöd i sitt förebyggande arbete mot vålds
bejakande extremism. Stödfunktionen är bemannad med CVEpersonal alla 
helgfria vardagar klockan 9.00–15.00. Under 2022 tog de emot 62 samtal, 
vilket är en minskning jämfört med 2021, då det kom in 97 samtal. Tids
åtgången för samtalen 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 ”oros
telefon”, 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, eller redan befinner sig, i en våldsbejakande miljö. CVE finansierar 
verksamheten 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 
varannan vecka. Under 2022 har CVE bland annat publicerat ett metodstöd 
för att hantera och utreda oro för våldsbejakande extremism. En kunskaps
översikt på temat, män, maskulinitet och våldsbejakande extremism har också 
presenterats. 

Under året har CVE genomfört två grundutbildningar på temat våldsbejakan
de extremism för praktiker inom kommuner och myndigheter. Flera webb
inarier har genomförts. En konferens på temat penningtvätt och extremism 
har centret varit medfinansiär och medorganisatör till. I september anordnade 
CVE, tillsammans med Segerstedtsinstitutet en nordisk forskarkonferens, 
Nordic Conference on Violent Extemism.  

Sedan 2018 anordnar CVE den årliga konferensen Samling mot vålds
bejakande extremism. Under 2022 anordnades konferensen i maj månad. 
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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/CVE fördelar projekt och verksamhetsbidrag till ideella föreningar 
och stiftelser 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 miljoner kronor  
av myndighetens anslag för bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete an
vändas i enlighet med förordningen om statsbidrag för förebyggande arbete 
mot våldsbejakande extremism. Ett projekt som tidigare beviljats medel åter
betalade under året 457 tkr, medel som de inte behövt utnyttja.

Tabell 7. Fördelning av beviljade medel 2020–2022, belopp i tkr 

2022 2021 2020

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

Beviljade projekt 6 10 000 5 10 000 4 9 198

Återbetalade 
projektmedel

1 457  - -  - -

Tabell 8. Redovisning av 2022 års utbetalade statsbidrag för förebyggande arbete mot vålds-
bejakande extremism, belopp i tkr

Mottagare Bidragsbelopp (tkr)

Verksamhetsbidrag Exit 4 000

Verksamhetsbidrag Flamman 1 810

Verksamhetsbidrag Agera Värmland 990 

Projektbidrag Strömsunds kommun STAD – Strategiskt arbete för demokrati 1 350

Projektbidrag Sverok – Studie om antidemokratisk radikalisering på digitala 
spelplattformar 900

Projektbidrag Flamman – Ungas upplevelser av våldsbejakande extremism
på nätet 950

Summa 10 000

Projektbidrag går till Strömsunds kommun som implementerar en utvecklad 
metod för långsiktigt förebyggande arbete mot radikalisering och vålds
bejakande extremism ur ett glesbygdsperspektiv, samt till två organisationer, 
Flamman och Sverok, som undersöker ungdomars upplevelser av våldsbejak
ande extremism och radikalisering online.

Verksamhetsbidrag, det vill säga bidrag för att bedriva ordinarie verksam
het som ger stöd till individer för att lämna extremistmiljöer eller till deras 
an höriga, tilldelas tre organisationer. Dessa har visat goda resultat under 
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 till stabilitet 
och förutsägbarhet för de individer som är i behov av avhopparverksamhet 
och anhörigstöd. Exit, Flamman och Agera Värmland arbetar både förebygg
ande samt ger individanpassat stöd till personer som vill lämna extremistiska 
grupperingar och deras anhöriga. De samarbetar för att på bästa sätt kunna 
möta upp de behov som finns.
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Finansiering av samverkansprojekt för arbete mot våldsbejakande extremism
Under året har CVE delfinansierat Rädda Barnens orostelefon med bidrag 
på 3 153 tkr. Rädda barnens orostelefon erbjuder stöd vid oro för vålds
bejakande extremism, dit kan man ringa anonymt, oavsett om man är en 
anhörig, tillhör civilsamhället eller själv är involverad. I slutet av året gjordes 
en återbetalning med ca 147 tkr avseende projektmedel som inte förbrukades av 
Rädda barnen. 

Övrig redovisning och återrapportering
Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck
Under 2022 har CVE haft uppdraget att titta på sambanden mellan vålds
bejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. Redan 2021 
tog Försvarets forskningsinstitut (FOI) fram en förstudie på CVE:s uppdrag, 
Våldsbejakande islamistiskt våld och förtryck (FOIR5143SE).

Förstudien kom fram till att den våldsbejakande islamismens kopplingar till 
hedersrelaterat våld och förtryck saknade empiriska bevis för samband mellan 
föreskrifter av ledare och anhängares handlingar. På grundval av studiens 
primära källor gick det att få fram vad som sades, men inte hur detta sam
verkade med vad som gjordes.

För framtida arbete ställde studien upp 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 
islamistisk 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  
islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck kan  
utformas på grundval av en bättre förståelse av förhållandet mellan 
dessa företeelser?

Rapporten kom att ligga till grund för fortsatt arbete på temat inom centret. 
Dels i centrets arbete ute i kommunerna och tillsammans med andra myndig
heter. Men även i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten och forskare vid 
Stockholms universitet. En rapport publicerades hösten 2022, som undersökte 
sambandet mellan maskulinitet, våldsbejakande extremism och hedersförtryck. 

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 brottsförebyggande arbete med sårbara individer och insatser för att 
de inte upprepat ska utsättas för brott, och Riskreducerande insatser, RRI, 
blev vinnare i den svenska deltävlingen. Metoden utvecklades genom att 
redan existerande verksamheter inom Polismyndigheten gått ihop med sina 
unika kompetenser om personsäkerhet och förhandling. Metoden ska minska 
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hotaktörens motivation till våld genom offensiva samtal, så att hot och våld 
mot särskilt utsatta brottsoffer reduceras. I metoden ingår en medveten och 
strukturerad bedömning av riskerna med att rikta offensiva insatser mot gär
ningspersoner. Den upprepade brottsligheten har minskat och i en del fall helt 
upphört efter insatser inom ramen för RRI. 

Representanter för RRI deltog tillsammans med Brå på den årliga konferensen 
som arrangeras av European Crime Prevention Network (EUCPN) och som 
hålls i anslutning till utdelningen av det europeiska priset. Ord förandeland 
under perioden var Tjeckien och konferensen för 2022 hölls i Prag. 

Brå deltog i ett möte som arrangerades av EUCPN för representanter från de 
europeiska ländernas motsvarigheter till nationella brottsförebyggande råd, 
samt i en arbetsgrupp om evidensbaserat brottsförebyggande arbete. 

Brå presenterade också arbetet med att implementera Group Violence inter
vention på en EUCPNkonferens i Paris samt deltog på det årliga mötet med 
nordiska nationella brottsförebyggande råd på Island. Teman för mötet 2022 
var att förebygga våld i nära relation, ungas involvering i kriminella gäng och 
bedrägerier mot välfärdssystemen.

Brå har genomfört två konsultationer med företrädare för justitiedeparte
mentet i Somaliland med anledning av att de ska ta fram en nationell brotts
förebyggande strategi. Arbetet är initierat av UNSOM (United Nations 
Assistance Mission in Somalia).

Förebyggande arbete med inriktning mot våldsbejakande extremism
CVE deltar i olika internationella sammanhang. Under 2022 har resandet 
kommit igång efter två års, i huvudsak, digital samverkan. 

Inom EU deltar centret i s.k. projektbaserade samarbeten, PBC (Project 
Based Collaborations). CVE deltar också i RAN (Radicalization Aware
ness Network), där olika frågor kring våldsbejakande extremism avhandlas. 
Centret har möten med Stratcom Centre of Excellence, angående extremistisk 
aktivitet i EU:s närområde. Dessa båda har skett inom ramen för NATO.

CVE har också deltagit aktivt i internationella civilsamhällesorganisa tioner 
och expertorgan såsom Nordic Safe Cities och Institute for Justice and the 
Rule of Law.

CVE har under året besökt bland annat Danmark, Finland, USA, Grekland, 
Italien, Tunisien, Storbritannien, Belgien, Nederländerna och Spanien i olika 
sammanhang kring temat våldsbejakande extremism. 

Nytt för i år är ett utbyte med vår danska motsvarighet, CDE. En med
arbetare från Sverige har arbetat under en månad i Danmark och en person 
från det danska centret var i Sverige under tre månader. Tanken är att CVE 
under nästa år ska försöka upprepa denna form av utbytestjänst göring med 
något eller några länder.

Centret har löpande kontakter med utländska beskickningar, exempelvis Stor
britannien, Belgien, Australien, Norge, USA, Österrike, Tyskland, Danmark 
och Finland. 
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Resultatbedömning
Det finns en stor efterfrågan på stöd och kunskap i brottsförebyggande frågor, 
liksom i frågor om våldsbejakande extremism. Under året har verksamheten 
för kunskapsstöd bedrivits i förväntad omfattning och takt. Särskilt stor vikt 
har legat på att förbereda kommunerna inför den nya lagen om ett ökat kom
munalt ansvar för brottsförebyggande arbete. Brå har fortsatt den systematis
ka omvärldsbevakningen, samordnat myndig heter och aktörer på nationell, 
regional och lokal nivå samt lämnat stöd och råd till kommuner och andra 
aktörer. Verksamheten har även bidragit till att utveckla kunskapen inom 
området och till att sprida kunskap om god praktik.

Brås arbete för att samordna nationella och regionala aktörer inom det brotts  
förebyggande arbetet har under året fortskridit enligt plan, i huvud sak genom 
att det påbörjade arbetet från tidigare år har fortsatt och utvecklats. 

Stödet till kommunerna inom det brottsförebyggande arbetet mot vålds
bejakande extremism har som tidigare varit fokuserat på de kommuner som 
har störst behov. Mobiliteten, som varit kännetecknande på CVE, har efter 
åren med pandemi återigen kommit igång, med resor ut i kommunerna, till 
civilsamhällesorganisationer och myndigheter. 

Kunskapsspridningen och utbildningarna inom det brottsförebyggande 
arbetet har fortsatt under 2022. Den basutbildning som Brå erbjuder mot 
yrkesverksamma basgrupper har fortsatt med högt söktryck, även om antalet 
deltagare som fullföljer utbildningen har minskat. Sedan 2017 har 350 per
soner fullföljt utbildningen. Eftersom den nya lagstiftningen om kommuners 
ansvar sannolikt kommer att leda till en betydande efter frågan på utbildning, 
tog Brå under våren 2022 också fram en tvåveckors introduktionsutbildning. 
En pilotomgång genomfördes under sommaren följt av ytterligare en kurs
omgång under hösten. 

I övrigt har arbetet med kunskapsspridning via webben och konferensen Råd 
för framtiden fortskridit enligt plan. Deltagarutvärderingen för 2022 visar att 
93 procent var mycket nöjda eller nöjda med utbildningen. Inom det brotts
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism har ett antal rapporter, 
pm och faktablad publicerats, och ett flertal samverkansprojekt med finansie
ring från CVE har genomförts. Efter att den årliga konferensen Samling mot 
våldsbejakande extremism ställdes in 2021 på grund av pandemin kunde den 
åter genomföras fysiskt under våren 2022. 

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. Det har medfört att under 2022 
har tre kommuner fått ekonomiskt stöd för att starta och genomföra arbetet, 
ytterligare tre aktörer har beviljats stöd för utvärdering och en för att förbereda 
en effektutvärdering. 

Det brottsförebyggande arbetet har således kunnat genomföras i linje med 
planen. Brå bedömer därför sammanfattningsvis att resultatet för verksam
heten för kunskapsstöd 2022 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 myndig
heten 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 verksamhets
områden.

Remissyttranden och statliga utredningar
Eftersom Brå är en kunskapsmyndighet, förordnas verksamma inom Brå som 
experter i statliga utredningar samt besvarar remisser. Dessa upp gifter är i 
vissa fall omfattande och utgör en viktig del i Brås verksamhet, utöver upp
gifter och uppdrag som anges i instruktion och reglerings brevet. Brås remiss
svar finns att läsa på bra.se.

I nedanstående tabell sammanställs 2022 års lämnade remissvar samt utred
ningar där Brå deltog med en förordnad expert. Då remissernas och utred
ningarnas karaktär särskiljer sig mellan åren bedömer Brå att en jämförelse  
av antalet remisser och utredningar inte är relevant. Under tabellen anges 
exempel på ett antal särskilt viktiga uppgifter utifrån Brås roll som kunskaps
myndighet inom rättsväsendet.

Tabell 9. Sammanställning av besvarade remisser samt deltagande i statliga utredningar  
utifrån huvudansvarigt departement

Departement Remisser Statliga utredningar 

Justitiedepartementet 17 10

Finansdepartementet 8 —

Kulturdepartementet 1 1

Arbetsmarknadsdepartementet 2 1

Socialdepartementet 7 2

Försvarsdepartementet 1 —

Utbildningsdepartementet 1 1

Infrastrukturdepartementet 1 —

Miljödepartementet 2 —

Totalt 40 15

Två viktiga utredningar där Brå under 2022 medverkat med expertkunskap  
var utredningarna rörande En skärpt syn på flerfaldig brottslighet (Ju 2021:08) 
och Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhälls nyttiga funktioner och 
några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12). 

Ett exempel på ett betänkande av stor betydelse för Brå, där myndigheten 
under 2022 lade stor vikt vid remissyttrandet, var Rätt mottagare. Granskning 
och integritet (SOU 2021:99). Utöver remisser och statliga utredningar, bistår 
Brå flertalet andra myndigheter med kontaktpersoner med anledning av deras 
regeringsuppdrag. Ett exempel är Statskontorets uppdrag att följa upp och 
utvärdera omregleringen av spelmarknaden. 
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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 
kunskapen för att göra fördjupade analyser och vidta mer träffsäkra åtgärder 
som leder till ökad jämställdhet.

Under 2022 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, grundutbildningen 
för alla nyanställda, enhetsövergripande workshoppar, erfarenhetsutbyte med 
Kriminalvården 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 myndig
hetens arbete med jämställdhetsintegrering 2022–2025 (Dnr 0423/20).

Barn- och ungdomsperspektiv 2022
Myndighetens interna barn och ungdomsnätverk har under året haft ett kon
tinuerligt kunskapsutbyte mellan enheterna inom Brås kärnverksamhet samt 
Kommunikationsenheten för att ta tillvara den samlade kunskapen vid ex
empelvis arbete med rapporter, remissyttranden och statistikfrågor som berör 
barn och unga samt vid diskussion av 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 2022 arbetade Brå även med det pågående regeringsuppdraget Ett kun
skapslyft för barnets rättigheter, vilket kommer att återrapporteras 31 mars 
2023. Inom det uppdraget har bland annat rollen som barnrättsstödjare vid 
varje enhet utvecklats samt en grundutbildning i barnets rättigheter och pröv
ningen av barnets bästa genomförts.

Under 2022 har Brå publicerat flera rapporter och metodstöd som berör barn 
och unga och även presenterat dessa vid både nationella och internationella 
konferenser. Nedan ges några exempel på produkter som särskilt bidragit med 
ny kunskap som rör barn och ungdomar.

Exempel:

	● Metodstöd SIG/SSPF (framtaget tillsammans med Socialstyrelsen  
och andra myndigheter)

	● Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper (våld i nära relation,  
hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människo
handel för sexuella ändamål)

	● Uppföljning av tillämpningen av sexköpsbrott (RU) barn och unga

	● Skolundersökningen om brott 2022:5

	● Nationella Trygghetsundersökningen 2022:9 (där barn i åldern  
16–18 år ingår)

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. I arbetet med 
att identifiera dessa områden har Brå även i år fått uppslag genom den interna 
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omvärldsbevakningen och interna avstämningar. Ett bärande inslag var också 
ett seminarium under hösten med representanter för nio centrala myndig
heter3, som besvarat en enkät från Brå om rättsväsendets utmaningar och  
behov av utveckling och kunskap. Årets arbete ledde fram till att fyra om
råden som lyftes fram i årsredovisningen 2021 bedömdes vara fortsatt an
gelägna. Området Sexualbrottsligheten och arbetet med sexualbrotten i rätts
kedjan har ersatts av det bredare området Våld mot kvinnor i nära relationer. 
Systemutnyttjande brottslighet och Gränsrelaterade utmaningar har utgått 
bland årets angelägna utveck lingsområden, eftersom de bedöms vara ut
maningar som fångats upp i flera sammanhang de senaste åren. Istället har ett 
nytt utvecklingsområde tillkommit: Den nya kriminalpolitikens effekter för 
rättsväsendet. Nedan beskrivs de olika utvecklingsområdena närmare. 

Därefter redovisas angelägna utvecklingsområden för det brottsförebygg
ande arbetet, där grunden är densamma som i de årliga rapporterna om det 
brottsförebyggande arbetet i Sverige, som Brå redovisar till, och på uppdrag 
av, regeringen. Avslutningsvis redovisas sådana utvecklings områden även för 
arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism, som bygger på de sam
lade erfarenheterna från årets verksamhet.

It-dimensionen i brottsligheten och rättsväsendets it-förmåga 
Digitaliseringen har fått allt större betydelse när brott begås. Allt fler brott har 
digitala inslag, vilket innebär stora utmaningar, inte minst för polisens ut
redningsverksamhet. I bilden ingår också att de digitala brottsverktygen hela 
tiden utvecklas vilket gör det svårt för både lagstiftaren och polisen att hålla 
jämna steg med brottsutövarna. Dessa svårigheter gäller både möjligheterna 
att förebygga och lagföra brotten. Sammantaget innebär detta att det finns ett 
stort, och kontinuerligt, utvecklingsbehov inom rättsväsendet för att kunna 
hantera dessa brott på ett bra sätt.

Bland utvecklingsbehoven kan bland annat nämnas att polisens förmåga att 
identifiera, beställa, utföra och använda itforensik behöver förbättras, liksom 
förmågan – och juridiska möjligheter – att hantera stora mängder digital 
information och beslag, att säkra digital bevisning på utländska kommuni
kationsplattformar samt att samarbeta med brottsutredande myndigheter i 
andra länder vid komplicerade brottsupplägg med avancerade digitala inslag.

Barnen och brotten 
Barnkonventionen innebär höga krav på rättsväsendet att i sin verksamhet 
bevaka och tillgodose barns rättigheter. Det gäller både barn som själva begår 
brott och barn som utsätts för brott.

Att barn begår brott är mycket vanligt, men för de flesta av dem är det ett 
övergående problem. I dag finns dock oroande tendenser att barn dras in  
i kriminella nätverk i tidig ålder och därmed löper större risker att fastna  
i brottslighet och utveckla en kriminell identitet. Här finns ett behov av ökad 
kunskap både inom rättsväsendet och andra myndigheter för att stävja denna 
utveckling.  

Det behövs också en bättre samverkan mellan polisen och socialtjänsten, där 
möjligheterna att dela information är en nyckelfråga. En ytterligare utmaning 
är att hitta en balans mellan å ena sidan skyndsamhet i utredningen och å 
andra sidan ett utredningsarbete av hög kvalitet. Det är också en utmaning att 
å ena sidan inte ta till onödigt ingripande åtgärder som kan vara skadliga för 

3 Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket (svar från förvaltningsmyndigheten Domstolsverket och 
ska inte betraktas som svar från Sveriges domstolar), Ekobrottsmyndigheten, Kriminalvården, 
Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. 
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barn, men å andra sidan uppnå möjligheter till effektiv och korrekt brottsut
redning och lagföring där till exempel häktning ibland är nödvändigt.

Att barn i stor utsträckning även är utsatta för brott är något som kommit 
att uppmärksammas allt mer de senaste åren. Här kan till exempel nämnas 
det ökande antalet barn som utsätts för kränkningar via nätet och barn som 
utsätts för hedersrelaterad brottslighet. Det behövs generellt sett mer kunskap 
om barn som är offer för brott och vilka behov de har, för att öka rättsväsen
dets möjligheter att möta dessa barns behov på rätt sätt.

Glesbygdens brottslighet och åtgärder mot denna
Att förebygga och lagföra brott i glesbygd innebär särskilda utmaningar för 
rättsväsendet. De långa avstånden medför till exempel att utryckningstiderna 
kan bli långa, vilket kan innebära ett sämre skydd vid hot om våld, pågående 
våld eller olyckor. Avstånden till större samhällen kan också försvåra möjlig
heten att tillgodogöra sig olika samhällsinsatser från rättsväsendet och andra 
myndigheter. Det kan slutligen vara svårt att utveckla och bibehålla kom
petensen inom myndigheterna i glesbygd. Sammantaget kan detta bidra till 
ökad oro och sviktande förtroende för samhällsfunktionerna inklusive rätts
väsendet.

Det finns ett behov av ökad kunskap både i fråga om brott som berör gles
bygd och hur rättsväsendets insatser i dessa områden kan förbättras och 
effektiviseras. Avseende brottsligheten behöver kunskapen öka om till exem
pel mobila grupper av förövare som främst begår stöldbrott, missbrukande 
högaktiva förövare bosatta i glesbygd samt brott som relaterar till våldsbejak
ande miljörätts och djurrättsaktivism. 

Det behövs också mer kunskap om hur kommun och polis på bästa sätt kan 
bedriva brottsförebyggande samverkan i dessa områden samt hur polisen 
bäst använder sina resurser och upprätthåller tryggheten bland befolkningen 
i glesbygd. I glest befolkade delar av landet bedrivs arbete för att öka möj
ligheten att medverka i rättegångar på digital väg, och erfarenheterna av det 
behöver värderas och utnyttjas till förbättringar. Det finns också anledning att 
för moda att tillgången till konkret brottsofferstöd är sämre i glesbygd. Detta 
behöver studeras närmare både när det gäller vilken typ av stöd som saknas 
och vad som kan göras för att förbättra situationen, till exempel genom  
digitala lösningar.

Socialt utsatta områden
Utmaningarna när det gäller brottslighet och trygghet i socialt utsatta områ
den är stora. I sådana områden har de boende sämre socioekonomiska förutsätt
ningar och osäkrare framtidsutsikter, och de brottsrelaterade utmaningarna är 
betydande. Traditionella näringar drar sig tillbaka och få myndigheter finns 
företrädda. Tryggheten utmanas av kriminella grupp eringar vars huvudnäring 
ofta är narkotikahandel, som bidrar till ordningsstörningar och som ligger 
bakom grova våldsbrott, skjutningar och sprängningar. Sådana kriminella 
grupperingar är ett växande problem även i andra delar av landet, men deras 
påverkan är särskilt stor i socialt utsatta områden.

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. 

Det kommer att krävas stora samhällsinsatser för att vända utvecklingen  
i de socialt utsatta områdena, där åtgärder från polisen och det övriga rätts
väsendet endast utgör en begränsad del. Det är dock angeläget att deras  
insatser kan fungera så bra som möjligt. För det krävs att kunskapen om 
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brottslighetens karaktär och uppbyggnad förstärks ytterligare, liksom kun
skapen om vilka insatser som kan ha en brottsförebyggande och trygghets
skapande effekt. Polisen prövar redan idag nya sätt att arbeta och nya former 
av samarbete med kommunala verksamheter, men insatserna behöver ko
ordineras bättre med det befintliga arbetet och utvärderas i större utsträck
ning. 

Det behövs slutligen också mer kunskap om – och ett utvecklat arbete – för 
att stärka stödet till vittnen, målsägare och brottsoffer.

Våld mot kvinnor i nära relationer
Våld mot kvinnor i nära relationer är ett omfattande och allvarligt samhälls
problem – trots att problemet stått i fokus för samhälleliga insatser under en 
lång tid. Ett 20tal kvinnor dödas fortfarande varje år av en man som de har 
eller har haft en nära relation till och i Brås senaste survey baserade studie om 
våld i nära relation angav sju procent av kvinnorna i åldern 18–85 år att de 
utsatts för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation det senaste året. Rätts
väsendet har en viktig roll när det gäller att vidta åtgärder mot våldet i nära 
relationer, ge upprättelse till dem som utsatts och förebygga upprepad utsatt
het. Så kan till exempel en fängelsedom ge den utsatta skydd mot förövaren, 
liksom även kontaktförbud och trygghetslarm.  

Trots höga ambitioner inom rättsväsendet och andra myndigheter är svårig
heterna och utmaningarna stora. Andelen av anmälningarna som leder till 
en lagföring är låg, vilket bidrar till att många kvinnor inte anmäler vad de 
utsatts för. Mörkertalet är stort. Det är alltså angeläget att utveckla arbetet 
mot våld i nära relationer, både inom rättsväsendet, andra statliga myndig
heter, kommunerna och inom frivilligsektorn. Särskilt kan nämnas behovet 
av att utveckla samverkan mellan de olika aktörerna samt att utveckla det 
förebyggande och återfallsförebyggande arbetet och att utvärdera effekterna 
av sådana insatser.  

Den nya kriminalpolitikens effekter för rättsväsendet
Bland annat som en reaktion på ökningen av den grova gängkriminaliteten 
har kriminalpolitiken under de senaste åren kommit att allt mer fokusera på 
strängare rättsliga ingripanden. Polisen och åklagarna har fått nya verktyg 
för att upptäcka och lagföra grova brott och målsättningen är att de ska öka 
ytterligare. Straffen har skärpts för ett flertal brott, straff rabatten för unga 
har tagits bort, och målet är att möjligheterna att få villkorlig frigivning ska 
minska. 

Dessa förändringar innebär både ökade möjligheter och ökade utmaningar 
för rättsväsendet. För polisen handlar det om att använda nya verktyg, som 
till exempel ökade möjligheter till kroppsvisitation, på ett sätt som både kan 
öka lagföringarna och upprätthålla rättssäkerheten i brottsbekämpningen. 
För Kriminalvården innebär förändringarna ett kraftigt ökat behov av nya 
fängelseplatser. Det kommer att bli en utmaning att få fram nya platser, men 
också och att fylla dem med ett meningsfullt och återfallsförebyggande inne
håll. Detta särskilt med hänsyn till att många av de grova kriminella som idag 
placeras i fängelse är svåra att påverka och rehabilitera. 

Det är angeläget att följa upp och utvärdera effekterna av dessa kriminal
politiska satsningar, både när det gäller hur väl rättsväsendet lyckas genom
föra dem och vilka effekter de får för brottsutvecklingen.

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 
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årliga rapport Det brottsförebyggande arbete i Sverige – Nuläge och utveck
lingsbehov. Brås bedömning i rapporten från 2022 är att det sker en svagt 
positiv utveckling av det brottsförebyggande arbetet, men att det finns ut
maningar som behöver hanteras för att stärka arbetet på samtliga nivåer. Inte 
minst är detta aktuellt med anledning av den nya lagen om kommunalt ansvar 
för brottsförebyggande arbete.

Det är Brås bedömning att aktörer på nationell, regional och lokal nivå be
höver förbereda sig och se över hur de ska möta behovet av stöd till kom
muner och lokalpolisområden i ett kunskapsbaserat arbete. Det gäller såväl 
stödjande aktörer inom rättsväsendet, t.ex. Polismyndigheten och Ekobrotts
myndigheten, som övriga, t.ex. Socialstyrelsen, Skatteverket och Länsstyrel
serna. 

Endast 16 procent av kommunerna upplever sig i mycket hög grad vara 
förberedda inför lagstiftningen. Kommunernas förmåga att förebygga brott 
måste säkerställas. Det handlar framför allt om socialtjänstens arbete, exem
pelvis 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 brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektivet 
behöver dessutom alltid beaktas i stadsplanering och förvaltning av bebyggelse. 

Samverkan mellan kommun och polis är ofta etablerad lokalt, men det är 
angeläget att stärka den ytterligare. Polisen är den part kommunen främst 
vänder sig till för stöd och hjälp i det brottsförebyggande arbetet. Med den 
nya lagen kan trycket på polisen komma att öka – både från kom muner som 
ska starta upp eller vässa befintligt arbete och från kommuner som breddar 
sitt brottsförebyggande arbete. Det kan finnas förväntningar på lokalpolis
områdena att samverka inom delvis nya fält som våld i nära relation eller 
brott kopplade till miljö eller välfärdssystemet.

Det finns ett stort behov av goda exempel, kunskap och utbildning om vad 
som fungerar. Uppföljning och utvärdering är den del i det kunskapsbaserade 
arbetet som utförs i minst utsträckning. För att kunna utveckla brottsföre
byggande 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 brottsförebygg ande arbetet stärkas.

Angelägna utvecklingsområden för arbete mot våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är en central aktör inom om
rådet förebyggande av våldsbejakande extremism. För att öka förstå elsen, 
kunskapen och förmågan att förebygga och hantera våldsbejakande extrem
ism, bedrivs arbete med lokala, regionala och nationella aktörer inom kom
mun, stat och civilsamhälle, religiösa samfund samt med andra relevanta 
aktörer och institutioner. I verksamheten bedöms ständigt be hoven och möj
ligheterna att bemöta behoven med insatser. Under året framträdde följande 
utvecklingsområden som särskilt angelägna:

	● Ha beredskap för eventuella insatser/förändrade förhållanden, med 
avseende på de svenska personer som fortsatt sitter i fängsligt förvar  
i Syrien efter ISkalifatets sammanbrott. 

	● Fortsätta att utveckla arbetet med bland andra Polismyndigheten,  
Socialstyrelsen, Skolverket och Skolinspektionen, för att utveckla  
det förebyggande arbetet i fråga om skolattacker. 
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	● 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 förutsättningar till förberedelse och planering 
inte finns.

The Stockholm Criminology Symposium
Under tre dagar i juni arrangerade Brå, på uppdrag av regeringen, den sex
tonde upplagan av den internationella konferensen The Stockholm Crimino
logy Symposium. Närmare 400 deltagare, varav 103 var talare, deltog i 41 
sessioner under dagarna i Stockholm. Utöver det deltog närmare 40 deltagare 
online via en digital mötesplattform. Majoriteten av deltagarna kom från  
Sverige, medan talarna kom från 17 olika länder. Evenemanget är sedan star
ten en av de största årliga kriminologisammankomsterna i världen, där  
de senaste kriminologiska forskningsrönen diskuteras. 

Tre amerikanska forskare belönades vid prisceremonin i Stadshuset. Eftersom 
priset för 2021 sköts upp på grund av pandemin fick således Elijah Anderson 
2021 års pris för sina observationer och analyser av mekanismer bakom våld 
i socialt, ekonomiskt och etniskt segregerade områden. Detta ämnesområde 
utgjorde också konferensens huvudtema Understanding the mechanisms that 
cause crime and promote desistance from crime. Det andra och kompletter
ande temat var i likhet med tidigare år Samtida kriminologi. Peggy Giordano 
och Francis T. Cullen tog emot 2022 års pris för sin forskning om betydelsen 
av adekvat behandling under och efter fängelsetiden för att minska risken för 
återfall i brott. 

Programboken på engelska användes inte enbart som en guide vid konferen
sen, utan även för att marknadsföra konferensen internationellt. I den utvär
dering som skickades ut efter symposiet uppgav 69 procent av de svarande att 
de tyckte att symposiet var bra eller mycket bra, och 90 procent svarade att 
de skulle rekommendera symposiet till en vän eller kollega.

Informationssäkerhet
Brå ska enligt instruktionen övergripande redogöra för hur myndigheten  
arbetat med att stärka informationssäkerheten och hur myndigheten planerar 
att möta framtida behov, med avseende på bl.a. aktuellt digitaliseringsarbete. 
Under året har myndigheten reviderat och uppdaterat viktiga styrdokument 
med avseende på informationsklassning. Bland annat har vi harmoniserat 
Brås klassningsmodell i enlighet MSB:s rekommendationer, uppdaterat klass
ningsmallar, hanteringsregler och tagit fram nya riktlinjer för införande av 
system. 

För att säkerställa myndighetens riskarbete i relation till informations
säkerheten har en myndighetsgemensam modell och nya riktlinjer för risk
analys tagits fram. Det nya arbetssättet syftar till att kontinuerligt fånga upp 
och värdera myndighetens informationssäkerhetsrisker, i projekt, myndighets
specifika processer och för verksamheten i stort. 

För att stärka medarbetarnas kompetens har den informationssäkerhets
utbildning som ges till nyanställda under året digitaliserats och utbild ningen 
inkluderar nu en uppföljning på regelbunden basis.
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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
Brå har generellt en god kompetensförsörjning och lyckas attrahera, rekryt
era och behålla den kompetens som myndigheten har behov av för att utföra 
sitt uppdrag. Under 2022 tillsatte myndigheten samtliga lediga anställningar 
som annonserades utom en som avbröts under rekryteringsprocessen. Brå har 
generellt inga svårigheter att attrahera och rekrytera medarbetare och genom
för i regel samtliga rekryteringsprocesser själva på myndigheten men anlitade 
extern rekryteringstjänst för rekryteringen av itchef.

Brå har utvecklat en rekryteringsprocess som stödjer både en positiv kandidat
upplevelse och är i enlighet med de lagar, förordningar, avtal och riktlinjer 
som finns att förhålla sig till som statlig myndighet. I takt med de föränd
ringar som skett inom området i de lagar och avtal som reglerar statliga 
anställningar har rekryteringsprocessen fortsatt att utvecklas under året. Det 
är viktigt med en god introduktion för att de nyanställda ska komma in i 
arbetet och gemenskapen på ett bra sätt, både på sin enhet och på myndig
heten i stort. Därför får varje nyanställd ett individuellt introduktionsprogram 
anpassat utifrån den nyanställdas arbete, och två gånger per år genomförs 
ett introduktionstillfälle för alla nyanställda där information om bland annat 
hela Brås verksamhet ges. Under året har ett utvecklingsarbete pågått för 
att utveckla den befintliga introduktions processen, till exempel med ett ökat 
digitalt inslag. 

Brå har i uppdrag från regeringen att ställa praktikplatser till förfogande till 
Arbetsförmedlingen, för nyanlända och för personer med funktionsnedsätt
ning. Under året har en praktikplats ställts till förfogande för Arbetsförmed
lingen och en person har fått möjlighet att göra praktik på myndigheten.

Antalet anställda den 31 december 2022 var 165 personer, varav 68 procent 
var kvinnor och 32 procent män. Att antalet anställda har ökat under 2022 
förklaras av att myndigheten har tillsatt tidsbegränsade anställningar på 
grund av tillfälligt utökade uppdrag på myndigheten. 

Under året började totalt 23 anställda varav 10 med en tillsvidareanställ
ning och totalt slutade 19 anställda varav 13 med en tillsvidareanställning. 
Brå har beslutat att från och med i år ändra beräkningssättet för personal
omsättningen så att måttet blir detsamma som Arbetsgivarverket använder, 
det vill säga antalet anställda som slutat/genomsnittligt antal anställda inneva
rande samt föregående år. Med det sättet att räkna var personal omsättningen 
på Brå 2022 11,6 procent att jämföra med 9,6 procent under 2021. Personal
omsättningen för 2022 låg i nivå med genomsnittet för statliga myndigheter 
(11,9 procent för år 2022).

Brå genomför slutintervjuer med samtliga medarbetare som slutar, för att 
kunna dra lärdomar och utveckla verksamheten ytterligare.
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Behålla och utveckla kompetens
För att säkerställa en god kompetensförsörjning är även kompetensutveckling 
högt prioriterad. Individuell kompetensutveckling planeras främst utifrån 
utvecklingsplaner, som tas fram i samband med medarbetarsamtalen, för att 
skapa förutsättningar för medarbetare att utvecklas inom ramen för sin an
ställning. Eftersom många anställda har gemensamma kompetensutvecklings
behov har Brå under året skapat förutsättningar för myndighetsgemensamma 
kompetensutvecklingsinsatser genom att centralisera en del av myndighetens 
avsatta medel för kompetensutveckling. Syftet är att få en bättre träffsäker
het mot mer specifika myndighetsbehov samt att göra myndighetens arbete 
med kompetensutveckling mer kostnadseffektivt. För att identifiera vilka 
gemensamma kompetensutvecklingsbehov som fanns genomfördes 2022 
en kartläggning av behoven, dels genom information från cheferna och dels 
genom information från en pulsmätning som genomfördes på myndigheten. 
Resultatet från pulsmätningen visade på att majoriteten av de anställda på 
myndigheten upplevde att de inte fått den kompetensutveckling som de be
höver för att utvecklas i sin yrkesroll. Vidare identifierades att det fanns störst 
behov av kompetensutveckling inom projektledning, presentationsteknik och 
workshopledning. Brå har utifrån det upphandlat leverantörer som i slutet 
av året genomförde utbildningar inom områdena. Detta är ett arbete som 
myndigheten kommer att fortsätta att utvecklas under år 2023. Brå arbetar 
även med intern kunskapsspridning och uppmuntrar till erfarenhetsutbyte 
inom myndigheten. Ett exempel på detta är ett månatligt frukostmöte för alla 
anställda, där bland annat Brås senast publicerade rapporter och statistik 
presenteras.

Utöver den kompetensutveckling som erbjuds finns även utvecklingsmöjlig
heter definierade i form av utökade uppdrag som biträdande enhetschef och 
enhetsråd inom enheterna. De utökade uppdragen finns i den omfattning som 
de respektive enheterna har behov av. Under året har ett nätverk bildats för de 
biträdande enhetscheferna med syfte att skapa ett forum för de medarbetare 
som har den rollen, för att utbyta kunskaper och erfarenheter men även för 
att nyttja nätverket till att bidra med reflektioner och synpunkter i aktuella 
myndighetsövergripande frågor.

Brå arbetar för att fortsätta att stärka och utveckla ledarskapet på myndig
heten och har under året genomfört utbildningar och seminarier för cheferna. 
Under våren bjöd myndigheten in Arbetsgivarverket till att hålla ett seminari
um med cheferna i lönebildning och under hösten bjöds Partsrådet in att hålla 
en partsgemensam utbildning i att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa. 

Under år 2021 beslutades en riktlinje för distansarbete på Brå som reglerar 
ramarna för möjligheten att arbeta på distans. Riktlinjen började tilläm
pas först i februari 2022 i samband med att restriktionerna från corona
pandemin upphörde och alla anställda kunde börja arbeta på kontoret 
igen. För att följa upp hur riktlinjen för distansarbetet och det hybrida 
arbetssättet som det medförde fungerat på myndigheten genomfördes en 
uppföljning under hösten. Uppföljningen bestod av en pulsmätning med 
efterföljande diskussioner utifrån resultatet på enheterna, en SWOTanalys 
i nätverket för de biträdande enhetscheferna samt en diskussion i lednings
gruppen. Syftet med uppföljningen var att identifiera vad som fungerar bra 
och vad som kan utvecklas. Uppföljningen resulterade i att riktlinjen för 
distansarbetet kommer att gälla även i fortsättningen och att myndigheten 
kommer att fortsätta att utveckla de hybrida arbetssätten och ledarskapet. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING



44 •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2022

Arbetsmiljö, hälsa och friskvård
Brå arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för att vara en attraktiv 
arbetsplats som erbjuder en god arbetsmiljö för alla anställda. Myndig heten 
arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete, främjar hälsa och prioriterar 
friskvård samt samarbetar nära med företagshälsovården i både förebyggande 
och rehabiliterande syfte. 

Myndigheten erbjuder sina medarbetare både årligt friskvårdsbidrag för  
motionsaktiviteter och en friskvårdstimme i veckan, samt subventionerad 
massagebehandling i Brås lokaler. Vidare har myndigheten ett pausgympa
program i alla medarbetares datorer och en medarbetardriven friskvårds
grupp som arrangerar friskvårdsaktiviteter. Under hösten genomfördes även 
en hälsoutmaning som pågick under en månad, med syftet att in spirera till 
motion.

Sjukfrånvaron under 2022 är dock något högre än före coronapandemin.  
Den totala sjukfrånvaron ökade med 1,3 procentenheter under 2022 jämfört 
med 2021, från 3,3 procent till 4,6 procent och ökningen avsåg alla ålders
kategorier. Den totala sjukfrånvaron var under året fortsatt högre bland kvin
nor (5,4 procent) än bland män (2,7 procent). Långtidssjukfrånvaron utgjorde 
drygt 50 procent av sjukfrånvaron. Längre sjukfrånvaro återfinns främst  
i ålderskategorin 30–49 år, och precis som för samhället i stort är psykisk 
ohälsa och psykiska sjukdomar den vanligaste orsaken till längre sjukfrån
varo. Under 2022 var dock cirka en tredjedel av alla sjukfall, som var längre 
än 60 dagar, relaterade till besvär i samband med graviditet samt andra  
fysiska sjukdomar.

Brå har under 2022 fortsatt att följa upp de anställdas sjukfrånvaro vid 
flertalet tillfällen, i syfte att arbeta proaktivt med både arbetsanpassning och 
rehabilitering. Under hösten genomförde myndigheten tillsammans med Parts
rådet en partsgemensam workshop för att stärka myndighetens förmåga att 
identifiera och hantera tidiga tecken på stress och ohälsa. Detta arbete plane
rar myndigheten att arbeta vidare med även under 2023.

Tabell 10. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2020–2022

Sjukfrånvaro % 2022 2021 2020

Kvinnor 5,4 4,6 4,4

Män 2,7 0,7 1,6

Totalt 4,6 3,3 3,4

Anställda under 29 år 3,5 0,8 4,5

Anställda i åldrarna 30–49 år 4,8 4,6 3,6

Anställda som är 50 år eller äldre 4,1 1,1 3,0

Andel frånvarodagar i 60 dagar 
eller mer (andel av sjukfrånvaro)  53,8  56,6  46,8
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Resultatbedömning
Brå har generellt en god kompetensförsörjning och lyckas attrahera, rekrytera 
och behålla den kompetens som myndigheten har behov av för att utföra sitt 
uppdrag. Personalomsättningen i siffror låg under 2022 på ungefär samma 
nivå som genomsnittet för statliga myndigheter (11,6 procent jämfört med 
11,9 procent). 

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 
4,6 procent vilket är en ökning i jämförelse med de senaste åren. Ökningen 
förklaras främst av individuella faktorer och inte av strukturella faktorer på 
myndigheten. Vår bedömning är därför att myndighetens arbetsmiljöarbete  
är gott och att det i sig inte har påverkat de ökade sjuktalen. Detta är något 
som även bekräftas av den pulsmätning som genomförts på myndigheten  
som visar att med arbetarna generellt sett upplever sin arbetsmiljö som god. 
Undersökningen hade en svarsfrekvens på 95 procent, vilket tyder på ett  
engagemang från medarbetarna för att informera om och påverka sin arbets
situation och arbetsmiljö.

Myndigheten bedömer därför sammanfattningsvis att kompetensförsörj
ningens resultat för 2022 är gott, det vill säga att årets prestationer står  
i proportion till vad som kunnat förväntas av myndigheten.
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Ekonomiska uppgifter
I detta avsnitt redovisar vi en ekonomisk översikt av Brås verksamhet för 
2022. En samlad bild av Brås ekonomiska utfall med kommentarer finns  
under den finansiella redovisningen. 

Huvudkällan för finansieringen av Brås verksamhet är via myndighetens  
olika anslag. Brås förvaltningsanslag är den enskilt största intäktskällan och 
finansi erar i huvudsak statistik och forskningsverksamheten samt Kansliet för 
rättsväsendets digitalisering. Verksamheten för kunskapsstöd finansieras via 
anslag 1:7 ap.2 Nationellt centrum för brottsförebyggande arbete samt anslag 
1:14 ap.1 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete. 

I underlaget för beräknade kostnader ingår inte transfereringar. Brås trans
fereringar sker inom ramen för verksamheten kunskapsstöd. Under 2022 
transfererade Brå ut ca 28 miljoner kronor.

Kostnader och intäkter fördelade på verksamhetsområde
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 för rättsväsendets digitalisering, som bedrivs  
i enlighet med förordning (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, ingår 
inte i någon av Brås verksamhetsgrenar. Även om det är Brå som tillhanda
håller dessa kanslifunktioner, bedrivs verksamheten på uppdrag av Rådet för 
digitalisering av rättsväsendet, och det är också till rådet som rapportering 
sker. Därför har kansliets verksamhet exkluderats från Brås resultatredo
visning. Intäkter och kostnader för denna verksamhet redovisas emellertid i 
tabell 11, sammanställning av verksamhetens totala intäkter och kostnader.

Tabellen visar Brottsförebyggande rådets intäkter och kostnader för perioden 
2020–2022, fördelade på verksamheter.

Intäkter och kostnader per verksamhet redovisas baserat på totala intäkter 
och verksamhetskostnader (direkta intäkter och kostnader inklusive andel 
av gemensamma intäkter och kostnader men exklusive transfereringar) för 
respektive verksamhet. 

Gemensamma bidrag och övriga intäkter fördelas baserat på respektive 
verksamhets direkta bidrag och övriga intäkter. Gemensamma anslagsmedel, 
personalkostnader och driftskostnader fördelas baserat på respektive verk
samhets direkta verksamhetskostnader.

EKONOMISKA UPPGIFTER
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Tabell 11. Sammanställning av verksamhetens totala intäkter och kostnader

Intäkter (tkr)

Verksamhet 2022 2021 2020

Forskningsverksamhet 57 663 58 161 59 244
  Bidrag och övriga intäkter 5 363 2 060 2 403
  Anslagsmedel 52 300 56 101 56 841

Statistikverksamhet 71 448 71 426 68 719
 Bidrag och övriga intäkter 1 510 1 667 1 215
 Anslagsmedel 69 938 69 759 67 505

Verksamheten för kunskapsstöd 62 702 54 094 50 805

 Bidrag och övriga intäkter 3 737 1 370 911
 Anslagsmedel 58 965 52 724 49 894

Delsumma intäkter av bidrag och övriga intäkter 10 611 5 097 4 529

Delsumma intäkter av anslagsmedel 181 203 178 584 174 239

Delsumma totala intäkter 191 814 183 680 178 768

Kansliet för Rättsväsendets digitalisering 8 760 7 005 1 468
 Bidrag och övriga intäkter 14 0 0
 Anslagsmedel 8 746 7 005 1 468

Summa intäkter av bidrag och övriga intäkter 10 625 5 097 4 529

Summa intäkter av anslagsmedel 189 949 185 589 175 706

Summa totala intäkter 200 574 190 686 180 235

Kostnader (tkr)

Verksamhet 2022 2021 2020

Forskningsverksamhet 57 663 58 161 59 244
  Personalkostnader 47 004 51 473 50 757
  Driftskostnader 10 659 6 688 8 487

Statistikverksamhet 71 448 71 426 68 719
  Personalkostnader 50 769 52 195 46 118
  Driftskostnader 20 679 19 231 22 601

Verksamheten för kunskapsstöd 62 702 54 094 50 805
  Personalkostnader 29 379 25 449 24 699
  Driftskostnader 33 323 28 645 26 106

Delsumma personalkostnader 127 152 129 116 121 574

Delsumma driftskostnader 64 661 54 564 57 194

Delsumma totala kostnader 191 814 183 680 178 768

Delsumma totala kostnader 183 680 178 768

Kansliet för Rättsväsendets digitalisering 8 760 7 005 1 468

Personalkostnader 6 635 4 008 629
Driftskostnader 2 125 2 998 839

Summa personalkostnader 133 787 133 124 122 203

Summa driftskostnader 66 787 57 562 58 033

Summa totala kostnader 200 574 190 686 180 235

EKONOMISKA UPPGIFTER
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Finansiell redovisning

Belopp i tkr 2022 2021 2020 2019 2018

Låneram i Riksgäldskontoret

Beviljad 10 000 11 000 11 000 11 000 5 500

Utnyttjad 3 098 5 237 7 496 3 567 2 727

Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret

Beviljad 8 500 8 500 8 500 8 500 6 300

Maximalt utnyttjad under räkenskapsåret 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgäldskontoret

Ränteintäkter 216 0 0 0 0

Räntekostnader 32 0 0 62 120

Avgiftsintäkter

Avgiftsintäkter som disponeras 929 1 502 711 1 294 1 855

Anslagskredit

Anslag 01 06 001 - ap.27

Beviljad — 0 0 0 0

Utnyttjad — 0 0 0 0

Anslag 04 01 007 - ap.1

Beviljad 4 121 3 957 3 940 3 444 3 398

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007 - ap.2

Beviljad 1 200 1 200 1 050 1 050 1 050

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 014 - ap.1

Beviljad 0 0 0 0 664

Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande

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

Anslag 04 01 007 - ap.1 7 633 3 698 6 192 53 4 142

Anslag 04 01 007 - ap.2 900 355 3 532 1 661 10 961

Anslag 04 01 014 - ap.1 916 725 53 534 42

Personal

Antalet årsarbetskrafter 135 140 131 131 132

Medelantalet anställda 141 151 153 152 150

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 470 1 345 1 360 1 303 1 255

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0

FINANSIELL REDOVISNING

Sammanställning över väsentliga uppgifter
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2022 2021

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 189 949 185 589
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 929 1 502
Intäkter av bidrag 3 9 479 3 595
Finansiella intäkter 4 217 0
Summa verksamhetens intäkter 200 574 190 686

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 -133 787 -133 124
Kostnader för lokaler -20 003 -18 240
Övriga driftkostnader 6 -44 610 -36 980
Finansiella kostnader 7 -34 -49
Avskrivningar och nedskrivningar -2 139 -2 293
Summa verksamhetens kostnader -200 574 -190 686

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag 27 165 25 403
Medel som erhållits från myndigheter  
för finansiering av bidrag 608 623
Lämnade bidrag 8 -27 773 -26 026
Saldo transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring  0 0

FINANSIELL REDOVISNING
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 9 0 377
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 377

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 2 481 3 682
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 617 1 178
Summa materiella anläggningstillgångar 3 098 4 860

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 689 19
Fordringar hos andra myndigheter 2 845 2 292
Övriga kortfristiga fordringar 12 9 0
Summa kortfristiga fordringar 3 542 2 311

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 5 248 4 343
Upplupna bidragsintäkter 1 112 0
Övriga upplupna intäkter 0 77
Summa periodavgränsningsposter 13 6 360 4 420

Avräkning med statsverket 14 -8 451 -3 876
Summa avräkning med statsverket -8 451 -3 876

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 24 527 24 075
Summa kassa och bank 24 527 24 075

Summa tillgångar 29 077 32 167

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  15 2 455 2 203
Summa avsättningar 2 455 2 203

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret 16 3 098 5 237
Kortfristiga skulder till andra myndigheter 6 693 6 877
Leverantörsskulder 6 226 5 986
Övriga kortfristiga skulder 17 1 924 2 015
Summa skulder m.m. 17 941 20 115

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  8 017 7 793
Oförbrukade bidrag  664 2 057
Summa periodavgränsningsposter 18 8 681 9 850

Summa kapital och skulder 29 077 32 167

Ansvarsförbindelser Inga Inga

FINANSIELL REDOVISNING
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FINANSIELL REDOVISNING

Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan 
avrundningsdifferenser 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 förordning. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag 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.

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 förbättrings
utgifter 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, redo visas 
som immateriell tillgång. Brå aktiverar även standardprogramvaror om den ekonomiska 
livslängden är tre år eller mer.

Avskrivningen bokförs linjärt över den ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider 
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 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner. Dessutom redovisas uppdrag som styrelse och 
rådsledamot i andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.

Brottsförebyggande rådet har inte avtalat om framtida åtaganden till någon person.
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2022

Belopp  
i tkr

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

Uppdrag:
Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse

152

Björn Borschos
Vikarierande generaldirektör  
för Brottsförebyggande rådet,
från och med 2022-02-14 
till och med 2022-09-30

1 106

Mattias Larsson  
Generaldirektör  
för Brottsförebyggande rådet,  
från och med 2022-10-01

312

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

Uppdrag:  
VD och styrelseordförande i Sandtroll AB

973

Gunilla Glasare Uppdrag:
Ledamot i styrelsen för SKR:s fastighetsbolag,  
Slussgården AB

2

Johan Olsson 4

Gabriella Bremberg 3
Jonas Riedel Uppdrag:

Ledamot i styrelsen för Sollentuna Stadshus AB
4

Hanna Jarl Uppdrag:
Ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd

2

Olivia Wigzell Uppdrag: 
Ledamot Myndigheten för samhällsskydd  
och beredskaps insynsråd

2

Petter Löberg 1

Anti Avsan Uppdrag: 
Ledamot i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden   
TryggHem Projekt 1 AB (publ), styrelseledamot, ordförande 
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,  
styrelseledamot, ordförande

3

Ledande befattningshavare och ledamöter i insynsrådet
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Noter

Resultaträkning
Belopp i tkr 2022 2021

Not 1 Intäkter av anslag

Intäkter av anslag i resultaträkning 189 949 185 589

Utgifter i anslagsredovisningen 217 133 211 017

Skillnaden beror på:

- redovisning i transfereringsavsnittet som medel som er- 
  hållits från statens budget för finansiering av lämnade bidrag 27 165

 
25 403

 - semesterlöneskuld intjänad till och med 2008 som redo- 
   visats mot anslag enligt övergångsbestämmelsen till 12 §  
   anslagsförordningen (2011:223) 18 25

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 929 1 502
   varav tjänsteexport 24 23
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 929 1 502

De minskade avgiftsintäkterna beror i huvudsak på att  
utlåning av personal har upphört.  

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 9 479 3 595
Bidrag från andra EU-länder 0 0
Övriga bidrag 0 0
Summa intäkter av bidrag 9 479 3 595

De ökade bidragsintäkterna beror i huvudsak på att myndig-
heten fått fler uppdrag med finansiering från Kammarkollegiet 
samt fler externfinansierade projekt.

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkt på lån i Riksgäldskontoret 216 0
Övriga finansiella intäkter 1 0
Summa finansiella intäkter 217 0

Ökningen avser ökade intäkter på myndighetens räntekonto.

 
Not 5

 
Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier  
och andra avgifter enligt lag och avtal) -84 335

 
-84 576

   varav arvoden till insynsråd och ej anställd personal -244 -301
Sociala avgifter -46 121 -46 384
Övriga kostnader för personal -3 331 -2 164
Summa kostnader för personal -133 787 -133 124

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 2022 2021

Not 6 Övriga driftkostnader
Inköp av tjänster -42 230 -35 298
Inköp av varor -1 251 -1 303
Resor -873 -280
Reparationer och underhåll -229 -68
Offentligrättsliga avgifter m.m. -26 -31
Summa övriga driftkostnader -44 610 -36 980

Ökningen är relaterad till ökat resande, konferenser och 
externt inriktade utbildningar i och med att restrektionerna 
i samband med pandemin har upphört. Dessutom har myn-
digheten ökade konsultkostnader med anledning av vakanta 
tjänster.

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnad avseende räntekontot hos Riksgäldskontoret -32 0
Övriga finansiella kostnader -3 -49
Summa finansiella kostnader -34 -49

Not 8 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter -7 608 -4 450
Lämnade bidrag till kommuner -7 331 -9 925

Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn (alla)-(SKL) -750 -500
Lämnade bidrag till regioner -800 -400
Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella 
föreningar -11 655

 
-10 501

Lämnade bidrag till privata företag och privatägda  
ekonomiska föreningar 371

 
-250

Summa lämnade bidrag 
 
Myndigheten har ökade transfereringar med anledning  
av nya och utökade uppdrag inom kunskapsstöd för  
brottsförebyggande arbete.

-27 773 -26 026

FINANSIELL REDOVISNING
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Balansräkning
Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31

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

IB ackumulerade avskrivningar -2 371 -1 960
Årets avskrivningar -377 -411
Årets utrangeringar 0 0
UB ackumulerade avskrivningar -2 748 -2 371

Bokfört värde 0 377

Bokfört värde består endast av Rättigheter  
och andra immateriella tillgångar

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
IB anskaffningsvärde 8 491 8 491
Årets anskaffningar 0 0
Årets utrangeringar 0 0
UB anskaffningsvärde 8 491 8 491

IB ackumulerade avskrivningar -4 808 -3 508
Årets avskrivningar -1 201 -1 300
Årets utrangeringar 0 0
UB ackumulerade avskrivningar -6 009 - 4 808

Bokfört värde 2 481 3 682

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.

IB anskaffningsvärde 6 632 7 016
Årets anskaffningar 0 35
Årets utrangeringar 0 -418
UB anskaffningsvärde 6 632 6 632

IB ackumulerade avskrivningar -5 454 -5 290
Årets avskrivningar -561 -582
Årets utrangeringar 0 418
UB ackumulerade avskrivningar -6 016 -5 454

Bokfört värde 617 1 178

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar
Löneförskott 9 0
Summa övriga kortfristiga fordringar 9 0

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31

Not 13 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader 4 858 4 343
Övriga förutbetalda kostnader 390 0
Bokfört värde 5 248 4 343

Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga 1 112 0
Upplupna bidragsintäkter, utomstatliga 0 0
Bokfört värde 1 112 0

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

Summa periodavgränsningsposter 6 360 4 420

Not 14 Avräkning med statsverket

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 95 12
Redovisat mot anslag 44 241 38 161
Medel hänförbara till transfereringar m.m. 
som betalats till icke räntebärande flöde -44 319

 
-38 078

Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 18 95

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans -4 054 -9 724
Redovisat mot anslag 172 892 172 856
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -177 371 -171 919
Återbetalning av anslagsmedel 0 4 734
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -8 533 -4 054

Fordran avseende semesterlöneskuld som 
inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 83 108
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln* -18 -25
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte 
har redovisats mot anslag

64 83

Summa avräkning med statsverket -8 451 -3 876

FINANSIELL REDOVISNING
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Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31

Not 15 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans 2 203 1 951
Årets avsättning 252 252
Årets använda medel 0 0
Summa avsättning lokalt omställningsarbete 2 455 2 203

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

Summa övriga avsättningar 2 455 2 203

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret
Ingående balans 5 237 7 496
Under året nyupptagna lån 0 35
Årets amorteringar -2 139 -2 293
Summa lån i Riksgäldskontoret 3 098 5 237

Beviljad låneram enligt regleringsbrev och särskilt beslut 10 000 11 000

Not 17 Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt 1 936 2 015
Övriga kortfristiga skulder -12 0
Summa övriga kortfristiga skulder 1 924 2 015

Not 18 Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 7 847 7 528
Övriga upplupna kostnader, inomstatliga 170 170
Övriga upplupna kostnader, utomstatliga 0 95
Summa upplupna kostnader 8 017 7 793

Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag, inomstatliga 664 2 057
Oförbrukade bidrag, utomstatliga 0 0
Summa oförbrukade bidrag 664 2 057

Summa periodavgränsningsposter 8 681 9 850
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Belopp i tkr 2022-12-31 2021-12-31

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

Oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas inom 
3 månader
Kammarkollegiet 664 62
Summa oförbrukade bidrag som beräknas återbetalas  
inom 3 månader 664 62

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 0 1 994
Summa oförbrukade bidrag som beräknas användas  
under 3-12 månader 0 1 994

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 664 2 057

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 ställ
ning.

Stockholm den 21 februari 2023

Mattias Larsson

Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet

ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE
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Bilagor 

Bilaga 1 Publicerat av Brå 2022
Rapporter och rapportliknande publikationer

Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet

11 januari

Anmälda brott 2021

20 januari

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan 2022–2025 
1 mars

Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar  
för kommunerna för brottsförebyggande arbete 

17 mars

Välfärdsbrott mot kommuner och regioner

Rapport 2022:1

25 mars

Förtroendet för rättsväsendet

Kortanalys 1/2022

24 mars 

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige 2022

31 mars

Handlagda brott 2021

31 mars

Konstaterade fall av dödligt våld

31 mars

Anmälda brott 2021

31 mars

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022
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Tore 2

Rapport 2022:2

5 april

SSPF

Samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid

6 april

Vägledning för arbete med sociala insatsgrupper (SIG)

6 april

SIG

Samverkan i sociala insatsgrupper

6 april

Handlagda brottsmisstankar 2021

28 april

Misstänkta personer 2021

28 april

Köp av sexuella tjänster 

Rapport 2022:3

29 april

Utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling 

Rapport 2022:4

29 april

Modeeffekter i Nationella trygghetsundersökningen

NTU kortanalys 1/2022

3 maj

Genomströmningstider för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2020 

4 maj

Handläggningsresultat för brottsmisstankar i brottmålsprocessen 2021

4 maj

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022
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Återfall i brott 2019

31 maj

Kriminalvård 2021 – Fängelse och häkte 

31 maj

Personer lagförda för brott 2021 

31 maj

Klassificering av brott

Anvisningar och regler. Version 10.2

1 juni

Bakgrundsinformationen i NTU (PM)

1 juni

Agera mot brott och otrygghet med koppling till parallella samhällsstrukturer

10 juni

Kriminalvård 2021 – Frivård

14 juni

Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020

Kortanalys 2/2022

29 juni

Anmälda brott första halvåret 2022 

14 juli

Polisens forensiska undersökningar

Kortanalys 3/2022

31 augusti

Bifallna åtal

Kortanalys 4/2022

5 september

Kortanalys om brottsutvecklingen fram till 2021

Kortanalys 5/2022

8 september

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022
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Kriminalstatistik – Begrepp och definitioner 2022

6 oktober

Förberedande åtgärder avseende införandet av ett lagstadgat ansvar för kom
munerna för brottsförebyggande arbete. Slutredovisning

6 oktober

Nationella trygghetsundersökningen 2022 

Rapport 2022:9

11 oktober

Nationella trygghetsundersökningen 2022. Teknisk rapport

Rapport 2022:10

11 oktober

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

12 oktober

NTUresultat för områden med socioekonomiska utmaningar och områden 
som klassas som utsatta ur ett polisiärt perspektiv

27 oktober

Skolundersökningen om brott 2021 

Rapport 2022:5

27 oktober

Skolundersökningen om brott 2021. Teknisk rapport

Rapport 2022:6

27 oktober

Polisanmälda dataintrång

Rapport 2022:8

31 oktober

En modell för uppföljning av rättskedjans myndigheter 

Rapport 2022:11

1 november

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022
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Afrofobiska hatbrott

Rapport 2022:7

24 november

Hatbrott i digitala miljöer 

Rapport 2022:12

14 december

Målsägare vid brottsanmälan 2014–2021

15 december

Övriga publikationer

Årsredovisning 2021 
23 februari

Budgetunderlag 2023–2025 

2 mars

Verksamhetsplan 2022

28 mars

Engelska publikationer

Youth robberies. English summary

28 januari 

Consistency and relevant considerations in the sentencing of criminal cases. 
English summary

7 februari

Strategic offences among youth in the 2010s. English summary

10 mars

Youth intimate partner violence. English summary

21 april 

Purchase of sexual services. English summary

16 maj

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022
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Exploitation of a child through the purchase of a sexual act. English summary

16 maj

Welfare fraud against municipalities and regions. English summary

31 maj

Crime prevention in Sweden 2022. English summary

16 juni

Illegal drug markets in Sweden. English summary

18 augusti

Swedish Crime Survey 2022. English summary

11 oktober

School Survey on Crime 2021. English summary

27 oktober

Afrophobic hate crime English summary

24 november

Data breaches reported to the police. English summary

20 december

Hate crime in digital environments English summary

21 december

Nyhetsbrev från Brå

På gång på Brå 17 februari

På gång på Brå 13 april

På gång på Brå 3 juni

På gång på Brå 30 juni

På gång på Brå 11 oktober

På gång på Brå 3 november

På gång på Brå 14 december

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022

https://bra.se/bra-in-english/home/publications/archive/publications/2022-10-27-school-survey-on-crime-2021.html?lang=sv
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Snacka om Brott – Brås poddsändningar

Ungas våld i parrelationer 

15 mars

Drygt 20 år sedan kriminaliseringen av sexköp – hur arbetar  
rättsväsendet idag?

25 maj

Sexköpsbrott mot barn – ett allvarligt brott mot redan utsatta unga

1 juni

GVI – kan strategin minska grovt våld i kriminella miljöer?

13 september

Hot, våld och trakasserier mot politiker – ett hot mot demokratin

13 september

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete – är kommunerna redo?

13 september

Att köpa sex är olagligt – är arbetet mot prostitution effektivt nog? 

13 september

Nationella trygghetsundersökningen 2022

12 oktober

Afrofobiska hatbrott

19 december

BILAGA 1 PUBLICERAT AV BRÅ 2022
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