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Generaldirektören om året som gått

Det finns tydliga förväntningar från regeringen på att Brå ska stärka 
sin position som rättsväsendets kunskapsleverantör, till stöd både 
för regeringens styrning av sektorn och för myndigheternas egen ut
veckling. Kunskapen tas fram genom statistikproduktion och forsk
ningsverksamhet. Myndigheten ger också stöd till lokalt brotts
förebyggande arbete. Kontakterna med målgrupperna fördjupas 
och allt mer energi läggs på att resultaten ska komma till använd
ning och göra skillnad.

Under 2014 förstärkte Brå sin kapacitet att identifiera angelägna 
utvecklingsfrågor i rättsväsendet och att ta fram resultat som bidrar 
till att arbetssätten i sektorn utvecklas. Den nya funktionen för ana
lys av brottsutvecklingen och verksamhetsresultaten i rättsväsendet 
publicerade flera kortanalyser. Likaså bedrevs omfattande arbete 
vid den nya funktionen för utveckling av rättsstatistik, som lägger 
grunden till nya statistikprodukter. 

Statistik är Brås mest resurskrävande verksamhet – och i princip hela produk
tionen och tillhörande utvecklingsprojekt bedrivs på beställning av regeringen. 
Under 2014 publicerades stora mängder statistik om allt från brottslighet, 
otrygghet, anmälda brott och uppklarade brott, till domslut och kriminalvård. 

Den näst mest resurskrävande verksamheten är forskning och utveckling. På 
uppdrag av regeringen tog Brå fram kunskap och presenterade forskningsresul
tat om bland annat senare års satsning på polisen och skärpta straff för vålds
brott. Brå presenterade också forskningsresultat om sådant som myndigheten 
bedömt vara angelägna utvecklingsområden, bland annat om polisens kamera
övervakning, liksom om korruption relaterat till myndigheter.

Brås löpande uppdrag att initiera, stödja och informera om lokalt brottsförebyg
gande arbete bedrivs i form av utvecklingsstöd. Tongivande satsningar under året 
gällde samverkan för att motverka återfall i brott efter kriminalvård, liksom sam
verkan mellan kommun och polis för att stärka det brottsförebyggande arbetet. 

Med sin kunskapsintensiva verksamhet är Brå helt beroende av högt kvalifice
rade medarbetare och chefer. Därför fortsatte under året arbetet med anpas
sad kompetensutveckling, liksom satsningar på hälsa och på en bra fysisk och 
social arbetsmiljö. Att Brå är en attraktiv arbetsplats som ger goda möjligheter 
till utveckling är en nödvändig förutsättning för att myndigheten ska kunna 
utveckla sin kunskapsproduktion och vara till än större nytta för regeringen 
och myndigheterna i rättsväsendet.

Stockholm i februari 2015

Erik Wennerström
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Några händelser under året1

Januari Den 13 januari publicerades årsrapporten från Nationella  
trygghetsundersökningen (NTU) om utsatthet för brott,  
otrygghet, förtroende för och kontakter med rättsväsendet. 

 Den 24 januari publicerades rapporten Korruption i  
Myndighetssverige. Otillåten påverkan mot insider.

Mars Den 14 mars publicerades rapporten Skärpta straff för allvarliga 
våldsbrott. Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform. 

 Den 17 mars publicerades rapporten Brottsförebyggande  
polisarbete i ”hot spots”.

 Den 31 mars publicerades den slutliga officiella statistiken över 
anmälda brott, uppklarade brott och misstänkta personer för 
2013.

April Den 1 april inledde Brå en serie om sju chefsseminarier, om 
lokal t brottsförebyggande arbete i de blivande polisregionerna. 

Maj Den 15 maj publicerades statistik från Politikernas trygghets
undersökning 2013, om förtroendevaldas utsatthet och oro för 
trakasserier, hot och våld.

 Den 28 maj publicerades rapporten Vårdnadshavare i förhör och 
huvudförhandling. En studie av deras närvaro och betydelse för 
unga misstänktas rättsprocesser.

 Den 28 maj publicerades den officiella statistiken över lagförda 
personer och kriminalvård, samt över återfall i brott för 2007–
2010. 

1 Här presenteras endast ett urval händelser och produkter. Samtliga publikationer under året listas i 
bilaga 2.

Korruption i Myndighetssverige
Otillåten påverkan mot insider

Rapport 2014:4

K
O

R
R

U
PT

IO
N

 I M
Y

N
D

IG
H

E
T

SSV
E

R
IG

E
  •  R

A
PPO

R
T

 2014:4

Rapport 2014:6

Skärpta straff för allvarliga våldsbrottUtvärdering av 2010 års straffmätningsreform
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Juni Den 9–11 juni arrangerade Brå den internationella konferensen 
the Stockholm Criminology Symposium, med cirka 500 deltagare. 

 Den 16 juni publicerades rapporten Kameraövervakning på 
Stureplan och Medborgarplatsen. Delrapport 2.

Augusti Den 21 augusti publicerades hatbrottsstatistiken för 2013.

September Den 25 september publicerades den preliminära officiella  
statistiken över uppklarade brott första halvåret 2014. 

Oktober Den 1 oktober publicerades rapporten Varför gav fler poliser inte 
ökad personuppklaring? Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på 
fler poliser”.

 Den 22 oktober överlämnade Brå till Kriminalvården ett metod
stödspaket om att samverka för att förebygga återfall i brott.

November Den 7 november publicerades kortanalysen Högaktiva  
lagöverträdare.

  Den 11 november publicerades statistiken om utsatthet för  
brott 2013, från NTU 2014.

December Den 17 december publicerades rapporten Brott begångna  
av barn. 

 Den 22 december publicerades rapporten Operationerna  
Alfred och Selma.

Brottsförebyggande  polisarbete i ”hot spots” Resultat och erfarenheter från två projekt  mot personrån och misshandel

Rapport 2014:5

B
R

O
T

T
SFÖ

R
E

B
Y

G
G

A
N

D
E

 PO
L

ISA
R

B
E

T
E

 I H
O

T
SPO

T
O

M
R

Å
D

E
N

  •  R
A

PPO
R

T
 2014:5
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Kunskapsmyndighet för rättsväsendet

Brå är en myndighet under Justitiedepartementet och ett kunskapscentrum för 
rättsväsendet. Myndigheten ska bidra till att utveckla kunskapen inom det kri
minalpolitiska området och främja brottsförebyggande arbete. I uppdraget in
går att ansvara för både den officiella rättsstatistiken och annan statistik, vilket 
innefattar att producera, följa, analysera och rapportera om statistiken. Upp
draget innebär också att initiera och bedriva forsknings och utvecklingsarbete, 
som ger regeringen och rättsväsendets myndigheter ett kvalificerat underlag för 
åtgärder och prioriteringar, liksom att löpande bistå regeringen i kriminalpo
litiska frågor. Myndigheten följer och analyserar brottsligheten och samhällets 
reaktioner på brott, och utvecklar nya kunskapskällor på området. Vidare bi
står Brå rättsväsendets myndigheter med betydande metodstöd som bidrar till 
att utveckla och effektivisera verksamheterna vid rättsväsendets myndigheter. 
Brå sprider därtill kunskap och metodstöd till brottsförebyggande aktörer, för 
att de i sin tur ska kunna bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete uti
från sina lokala möjligheter. Kraven på hög kvalitet förutsätter nära kontakter 
med universitet och högskolor, och kraven på att svara upp mot rättsväsendets 
behov av kunskap kräver ett nära och förtroendefullt samarbete med dessa.

Organisation
Brå är en förhållandevis liten myndighet, med ungefär 100 anställda. 

Sakverksamheten är indelad i sex enheter och två funktioner:

• enheten för rättsstatistik  
inklusive funktionen för utveckling av rättsstatistik

• enheten för statistiska undersökningar  
inklusive funktionen för analys av statistik om  
brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat

• enheten för forskning och utveckling

• enheten för utvärdering och polisforskning

• enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet

• enheten för utveckling av brottsförebyggande arbete.

Stödverksamheten är indelad i tre enheter och två funktioner:

• kommunikationsenheten

• ITenheten

• enheten för förvaltningsstöd

• funktionen för personal och organisationsutveckling

• funktionen för juridiskt stöd.

Till organisationen hör även Brås insynsråd, vars ledamöter, som förordnas 
av regeringen, kommer från riksdagen och rättsväsendet. Brås generaldirektör 
är ordförande. Rådets uppgift är att stå för samhällets insyn i myndighetens 
organisation och verksamhet, och att bistå generaldirektören med råd för att 
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verksamheten ska bedrivas effektivt och i överensstämmelse med målen. In
synsrådet hade under 2014 fyra protokollförda möten.

Till Brå hör också ett vetenskapligt råd med sju ledande företrädare för det 
akademiska fältet. Ledamöterna informeras om Brås produktion och engageras 
återkommande för att ge råd och vetenskapligt granska rapporter, och för att 
rekommendera andra experter som kan bistå myndigheten med granskning. 
Under året utvecklades rådets funktion med tre nya inslag, i syfte att stärka 
banden till Brå och öka utbytet. För det första utökades rådet med en ledamot 
som är statistisk expert. För det andra genomfördes ett seminarium där sex 
av rådets sju ledamöter medverkade, och där flera av myndighetens sakverk
samheter presenterades och ledamöterna fick möjlighet att ställa frågor och ge 
råd. För det tredje infördes en rutin som innebär att en av ledamöterna i rådet 
erbjuds att granska ett manus, när ett sådant går ut på vetenskaplig granskning 
till andra experter. Åtgärden bidrar till att stärka granskningen och säkerställa 
den vetenskapliga kvaliteten i Brås produkter.

Användbar kunskap för  
utveckling av rättsväsendet
Brås målområde sträcker sig över stora delar av det kriminalpolitiska sakområ
det. Det är ett stort sakområde, vilket innebär avsevärda utmaningar, och gör 
det nödvändigt med vissa begränsningar i angreppssättet. Brås kunskapsbidrag 
bygger främst på samhällsvetenskaplig kompetens, vilket gör att myndigheten 
inte arbetar med utgångspunkt i specialiteter som teknik, medicin, biologi eller 
psykiatri.

Brås verksamhet kan ses som tredelad och består av statistik, forsknings och 
utvecklingsverksamhet samt stöd till brottsförebyggande arbete. Statistikverk
samheten vid Brå består av en bas med löpande produkter, och därutöver 
utveckling av nya produkter i projektform. Forsknings och utvecklingsverk
samheten bedrivs nästan helt i projektform, och redovisas främst i enskilda 
rapporter. Utvecklingsstödet till lokalt brottsförebyggande arbete består av en 
blandning av projekt och återkommande löpande arbete, vilket ger upphov till 
olika produkter och aktiviteter.

Forskning och 
utveckling

Utvärdering och 
polisforskning

Forskning om 
ekonomisk och 

organiserad 
brottslighet

Rättsstatistik
(FUR-funktionen 1)

Kommunikation

Stab
(Personal- och  
organisations- 

utveckling, juridik)

IT

InsynsrådVetenskapligt råd

Förvaltningsstöd

Generaldirektör

Statistiska 
undersökningar

(BOV-funktionen 2)

Utveckling av 
brottsförebyg-
gande arbete

1 FUR: Funktionen för utveckling  
av rättsstatistik.

2 BOV: Funktionen för analys av 
statistik om brottsutvecklingen 
och om rättsväsendets verk-
samhetsresultat.
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Regeringen satsar på Brå och vill få ut mer kunskap av det slag som myndig
heten producerar. Satsningen har bland annat möjliggjort etableringen av två 
nya funktioner på myndigheten: funktionen för utveckling av rättsstatistik och 
funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och om rättsväsendets 
verksamhetsresultat. Den förstnämnda arbetar bland annat med utvecklingen 
av nya statistikprodukter inom kriminalstatistiken. Störningar i RIFarbetet och 
den minskade särskilda finansieringen av arbetet har dock medfört att utveck
lingen fått drivas långsammare än planerat. Funktionen för analys av statistik 
om brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat har beman
nats och ett strukturerat arbetssätt har utvecklats. Funktionen har levererat 
en ny typ av produkt, så kallade kortanalyser, som varit efterfrågade hos Brås 
målgrupper, om både brottsutvecklingen och om myndigheternas verksamhets
resultat. För att motsvara förväntningarna har Brå även förstärkt förmågan att 
identifiera angelägna utvecklingsområden i rättsväsendet och omsätta det till 
metodstöd till myndigheterna, vilket även det ingår i uppdraget från regering
en. Forskningsenheterna har, inom ramen för en rad olika forskningsprojekt, 
kunnat avsätta mer tid till ett behovsanpassat och målfokuserat metodstöd. 
Exempelvis har metodstöd från polisforskningen varit efterfrågat och utökats. 
Fler detaljer kring satsningens resultat finns redovisade i kommande kapitel. 

Brottsutvecklingen för  vissa egendomsbrott,  rattfylleri och narkotikabrott
till och med 2013

Kortanalys
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Årsredovisningens upplägg

Årsredovisningen lyfter främst fram den nya kunskap som offentliggjorts under 
2014. Årsredovisningen är dock inte rätt forum för att rapportera om själva 
resultaten av de många regeringsuppdrag som myndigheten avslutar under ett 
år, utan de redovisas vanligtvis i fristående rapporter.

De många projekt som myndigheten också bedrivit men ännu inte avslutat, 
kommer att avrapporteras de kommande åren. I bilaga 3 redovisas dock samt
liga projekt och verksamheter som bedrivits under 2014 (inom statistik res
pektive forskning och utveckling), uppdelat på hur de initierats – på uppdrag 
av regeringen, efter förfrågan från andra aktörer eller på Brås initiativ. Endast 
i begränsad utsträckning beskrivs sådan produktion som är årligen återkom
mande, även om den i vissa fall är omfattande. 

Ordningsföljden på kapitlen innebär att årsredovisningen inleds med tre åter
rapporteringskrav, nämligen de om angelägna utvecklingsområden, om ana
lyser och om metodstöd. Sedan följer redovisningen av statistikverksamheten, 
med betoning på utvecklingsinsatser. Därefter redovisas forsknings och ut
vecklingsverksamheten, uppdelad i studier om brottsligheten respektive studier 
om olika delar av rättsväsendet. Sedan redovisas arbetet för att utveckla det 
brottsförebyggande arbetet. Detta följs av ett kapitel om den internationella 
verk samheten. Avslutningsvis beskrivs stödverksamheterna – kommunikation, 
IT och förvaltningsstöd, inklusive ekonomi, personal och juridisk service – följt 
av en beskrivning av personal och kompetenssituationen vid myndigheten.

I förra årets årsredovisning lades grunden till en ny redovisning av prestations
indikatorer, utifrån förväntningarna i förordningen (2000:605) om årsredovis
ning och budgetunderlag. Inför denna årsredovisning har myndigheten utveck
lat prestationsindikatorerna och de har lagts in i själva redovisningen. Det som 
redovisas är 

1. kostnader inklusive overhead för bredare områden av prestationer i forsk
nings och utvecklingsverksamheten och i statistikverksamheten 2014, 
2013 och 2012 samt

2. samlade kostnader inklusive overhead för så många enskilda projekt som 
möjligt från forsknings och utvecklingsverksamheten, av de projekt som 
slutredovisades 2014 och 2013.

Slutligen följer den finansiella delen, bestående av sammanställning över vä
sentliga uppgifter, resultaträkning och balansräkning. Därpå följer myndighe
tens anslagsredovisning och tilläggsupplysningar. Sist i årsredovisningen redo
visas noter, följt av generaldirektörens underskrift, samt bilagor.
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Angelägna utvecklingsområden,  
analyser och metodstöd

Identifiera angelägna utvecklings 
områden för rättsväsendet
Brå förväntas inte bara utföra uppdrag från regeringen, utan även bedöma 
vilka områden inom rättsväsendet som är i särskilt behov av utveckling, samt 
bidra med kunskap som svarar upp mot dessa angelägna utvecklingsområden. 
Brå har identifierat dessa, genom dialog med relevanta myndigheter om deras 
behov, uppslag från den egna forskningen och statistiken samt en kontinuerlig 
och generell omvärldsbevakning. 

Den bild som framträder – under en period när stora delar av rättsväsendet 
omorganiseras – är att tre huvudområden kommer att vara särskilt angelägna 
i ett längre perspektiv. På dessa områden finns både stora behov och stor efter
frågan på kunskap – och Brå har kompetens att bidra med nytta. Det här är 
områden där Brå redan är verksamt, på senare tid har tagit ytterligare initiativ 
och under åren som kommer avser att förstärka insatserna. Genomgående är 
syftet att bidra till att rättsväsendets verksamheter fortsätter att utvecklas. 

Det första huvudområdet är socialt utsatta områden och miljöer, som finns 
såväl i stor städerna som på mindre orter runt om i landet. I de miljöer där be
hoven är som störst är det samtidigt särskilt svårt att få till stånd bra och kraft
full verksamhet från rättsväsendet, liksom ett väl utvecklat brottsförebyggande 
samarbete. För Brå är det angeläget att bidra till lösningar för framgångsrik 
samverkan som har förmåga att involvera lokalsamhället, men också att följa, 
analysera och stödja olika typer av insatser från rättsväsendet. Brå har under 
2014 påbörjat ett samarbete med polisen i Stockholm, avseende den särskilda 
insatsen Fenix i Södra Järva, som består av några förorter med utsatta miljöer. 
Brå bidrar med metodstöd till insatsens upplägg, och kommer att arbeta nära 
polisen för att ge kontinuerligt stöd under denna fleråriga satsning (i form av 
ett projekt på Brå från 2015). Ett viktigt bidrag blir att Brå utvärderar resulta
ten av insatsen. Utifrån erfarenheterna avser Brå att ta fram stödmaterial som 
kan användas för andra insatser i socialt utsatta miljöer. Löpande stödjer Brå 
även Trygg i Ange red, som är en satsning av polisen och kommunala aktörer i 
norra Göteborg (i form av ett projekt på Brå från 2015). Brå har stöttat polisen 
i framtagandet av handlingsplanen för satsningen och bidragit i arrangemang
en i samband med att satsningen drog igång. Stödet planeras att fortgå under 
de år satsningen pågår. 

Det andra huvudområdet är just polisens verksamhet. Polisen är den enskilt 
största myndigheten i rättsväsendet, och den myndighet som har mest omedel
bar kontakt med befolkningen och störst betydelse för arbetet mot brott och 
otrygghet. Det faktum att Polisen genomgår en omfattande förändring i sam
band med myndighetsreformen gör det särskilt angeläget för Brå att bidra till 
att verksamheten utvecklas och att resultaten förbättras. Under 2014 redovi
sades många rapporter om olika aspekter av polisverksamhet. Brå genomförde 
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också en seminarieserie tillsammans med flera aktörer (bland annat Sveriges 
Kommuner och Landsting) där man riktade sig till chefer för att ge dem stöd 
i att arbeta kunskapsbaserat, i samverkan med varandra och andra aktörer. 
Utvärderingar av seminarieserien visade på positiva resultat. Brå gav även stöd 
till polisens arbete med att utveckla så kallade medborgarlöften. I nära sam
arbete med polis och kommun ska Brå fortsätta att utveckla kapaciteten hos 
aktörer på lokal nivå att ta fram problembilder och sätta lokala mål för den 
brottsförebyggande verksamheten. En stor del av Brås forskning är inriktad på 
polisverksamhet, vilket framgår av denna årsredovisning. Det handlar inte bara 
om polisens brottsförebyggande ansvar, utan lika mycket om den brottsutre
dande verksamheten. Ett av de senaste exemplen är att Brå under 2014 inledde 
en studie om avrapporteringstider i den ingripande verksamheten. Syftet är att 
belysa de olika momenten i avrapporteringen, att hitta problem och svårighe
ter och att ge förbättringsförslag. Brås under senare år allt starkare fokus på 
polisfrågor skapar goda förutsättningar för att ta fler initiativ och bidra med 
ytterligare kunskapsunderlag. Myndigheten ser framför sig fler fördjupade stu
dier, fler försöksprojekt, fler utvärderingar, mer polisrelevant statistik och mer 
av direkt stöd till polisen. 

Det tredje området är rättsväsendets arbete med IT-dimensionen i brott och 
brottsärenden. Brå kan konstatera att det finns ett stort behov av kunskap 
om ITrelaterad brottslighet, om hur denna belastar rättsväsendet, samt om 
rättsväsendets egen förmåga att hantera de ökade krav som detta medför på 
verksamheten. Brå har under året arbetat med ett EUprojekt om organiserad 
brottslighet på internet samt med regeringsuppdragen om nätkränkningar och 
bedrägerier, som båda innebär att ITdimensionen i brottsligheten och brotts
bekämpningen hamnar i fokus. Brå kommer att lägga stor vikt vid detta identi
fierade utvecklingsområde under 2015 och åren som kommer, för att bidra med 
kunskap som är både efterfrågad och nödvändig för att utveckla och stärka 
rättsväsendet.

Utöver dessa bredare områden har även andra behov identifierats, ofta i dialog 
med respektive myndighet. I vissa fall har Brå bedömt att någon annan aktör 
är bättre lämpad att ge stöd och ta fram den efterfrågade kunskapen. I andra 
fall har Brå kunnat bidra med mindre insatser. Ett exempel från året som gått är 
den kortanalys av utvecklingen av brottsskadeersättning, som Brå publicerade 
efter förfrågan från Brottsoffermyndigheten. 

Som framgår av senare delar av årsredovisningen, har Brå arbetat nära rättsvä
sendets myndigheter för att se till att den kunskap som tas fram kommer till rätt 
mottagare, och att den kommuniceras på ett sådant sätt att den blir användbar. 
I flera fall förmedlas kunskap och stöd också under projektens gång, och inte 
enbart vid slutredovisningen av dem. Det blir på så sätt en form av kunskaps
överföring i realtid, exempelvis i de båda projekt som omnämnts ovan, i Södra 
Järva och i Angered. Med tanke på regeringens krav på att Brå ska utveckla 
sitt arbete med metodstöd, ingår numera överväganden om möjligt metodstöd i 
nästan alla projekt som myndigheten genomför. Detta medför ett ökat fokus på 
kunskapens användbarhet redan i planeringsstadiet av projekten, vilket bidrar 
till att fler projekt innehåller förslag till olika typer av åtgärder, som exempelvis 
i de förbättringsförslag som lyftes fram till relevanta funktioner hos polisen 
inom försöksprojektet om mängdbrott hos Citypolisen i Stockholm (som ge
nomfördes inom ramen för regeringsuppdraget 20 000 poliser). 
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Analyser av statistik om brottsutvecklingen  
och om rättsväsendets verksamhetsresultat
I regleringsbrevet för 2014 fick Brå i uppdrag att fortsätta utveckla kapaciteten 
att utifrån befintlig statistik analysera brottsutvecklingen, flödet i rättskedjan 
och myndigheternas verksamhetsresultat. För detta ändamål inrättades under 
2013 funktionen för analys av statistik om brottsutvecklingen och om rätts-
väsendets verksamhetsresultat. Verksamheten är främst inriktad på förhållan
devis snabbt genomförda och avrapporterade analyser, där frågeställningarna 
utgår från behov som rättsväsendets myndigheter identifierat, liksom från Brås 
egna bedömningar. Det finns även beredskap för att snabbt kunna genomföra 
analyser som efterfrågas av Justitiedepartementet. Dessutom genomförs vissa 
mer omfattande analysuppdrag. En styrgrupp, bestående av ett antal av myn
dighetens chefer och generaldirektören, beslutar om funktionens produktion. 
Funktionen arbetar med att bygga upp kontakter med rättsväsendets myndig
heter för att säkerställa att dessas behov kan inhämtas. Flera studiebesök hos 
bland annat polisen har genomförts, för att komma närmare målgrupperna och 
deras behov. 

Under 2014 gav satsningen upphov till sammanlagt sju kortanalyser och två 
mer omfattande redovisningar, enligt sammanställningen nedan. Av de sju 
kort analyserna var två inriktade på utvecklingen av brottsligheten (om brott 
mot person respektive egendomsbrott) och en på omständigheter vid brott (om 
när brott begås). Två av analyserna var inriktade på personer som begår brott 
(om högaktiva lagöverträdare respektive om karaktäristika hos dem som begår 
brott). Ytterligare två belyste myndigheternas verksamhetsresultat (om åtals
underlåtelse och om brottsskadeersättning). De två mer omfattande analyserna 
var redovisningar av regeringsuppdrag som Brå fått med liknande utformning 
under en följd av år. Båda analyserna belyser myndigheternas verksamhets
resultat och flöden i rättskedjan.

Kortanalyser:

• Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013

• Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott

• Tid för brott

• Högaktiva lagöverträdare

• Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

• Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000talet

• Utvecklingen av brottsskadeersättningen.

Mer omfattande analyser:

• Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Centrala prognoser  
för perioden 2014–2017

• Handläggningstider i rättskedjan 2009–2012.

Övergripande slutsatser utifrån analyser
En övergripande slutsats, som kan dras av arbetet med dessa analyser, är att det 
är möjligt att på ett antal avgränsade områden ta fram kortfattade men rimligt 
robusta kunskapsunderlag som går djupare än löpande statistik, men som inte 



BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2014  •  11

tar lika mycket resurser och tid i anspråk som forskningsprojekt. Analyserna 
ger framför allt ökad kunskap om avgränsade förhållanden, men sammanlagt 
och på sikt bidrar de till bättre överblick och säkrare bedömningar av brotts
ligheten, verksamhetsresultaten och flödet i rättskedjan på en mer generell nivå.

Den bild som på ett helt övergripande plan framträder om brottsutvecklingen, 
i dessa och andra analyser som Brå genomfört, är att flera studerade typer av 
brott mot person har minskat eller varit oförändrade under senare år, sett till 
antalet utsatta personer och brott. Ett undantag förefaller vara trakasserier mot 
kvinnor, som tycks ha ökat något. I fråga om egendomsbrott, som domineras 
av stölder, noteras minskningar för framför allt fordonsrelaterade stöldbrott. 
Däremot tycks bedrägerierna öka, vilket troligen hänger samman med den tek
niska utvecklingen, som gör det lättare att begå brotten. I övrigt är bedömning
en att nivån på narkotikaanvändningen är oförändrad och att rattfylleribrotten 
kan ha minskat något. 

Den övergripande bilden av myndigheternas verksamhetsresultat från olika ty
per av analyser är att de senaste årens minskning i antalet utredda ärenden som 
går att föra till lagföring, ligger bakom en del av minskningen av volymerna i 
de dömande och verkställande verksamheterna. Det är symptomatiskt att två 
av kortanalyserna under året belyser minskningar av ärendevolymer i rätts
kedjan. De minskande nivåerna framträder också tydligt i myndighetsgemen
samma prognoser över de framtida verksamhetsvolymerna genom rättskedjan. 
Av de analyser av polisens utredningsarbete som Brå på regeringens uppdrag 
utfört under året, framgår bland annat omständigheter som kan ha försvårat 
arbetet med att klara upp brott och lagföra ärenden. Samtidigt återstår det att, 
inom ramen för Brås forskningsverksamhet, mer ingående belysa nya omstän
digheter, såsom ITinslag i brotten och brottsutredningarna, eller andra eventu
ella förändringar i de anmälda ärendenas karaktär.



12  •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2014

Metodstöd till rättsväsendets myndigheter
Förutom att ta fram och publicera statistik och forskningsresultat, lägger 
Brå betydande kraft på att ge så kallat metodstöd till externa aktörer, främst 
rättsväsendets myndigheter, men även andra myndigheter och instanser. Med 
metod stöd avses här överföring av kunskap om arbetssätt eller verksamheter, 
som kan ligga till grund för beslut om hur dessa ska bedrivas, framför allt med 
inriktning på utveckling och förbättring. Under året har Brå dels bedrivit ett 
internt arbete med att tydliggöra vad som avses med metodstöd, som en bas för 
att utveckla stödinsatser av flera slag, dels förmedlat omfattande metodstöd till 
relevanta aktörer.

Brås metodstöd tar sin utgångspunkt i myndighetens hela kunskapsverksam
het, men endast i begränsad utsträckning i de delar av verksamheten som pro
ducerar och utvecklar själva statistiken. I stället är det främst forskningsverk
samheten och verksamheten för utveckling av brottsförebyggande arbete som 
ger metodstöd. För att forskningen ska kunna ligga till grund för metodstöd till 
myndigheterna behöver den explicit gälla själva verksamheterna. Därför har 
Brå under senare år ökat antalet forskningsprojekt som belyser myndigheternas 
verksamheter – och inte enbart belyser brottsligheten. Brå har även satsat på 
kortanalyser av bland annat brottsutvecklingen, för att förstärka sin kapacitet 
att analysera brottsligheten. Brå har därigenom ökat sin kunskapsbas att ge 
stöd från – och tillhandahållit konkreta analyser till målgrupperna.

Brås metodstöd tar sig olika uttryck. I vissa fall är det begränsat och sker ge
nom att Brå direkt för målgruppen sammanställer redan framtagen kunskap 
och presenterar resultaten i form av föredrag eller genom att Brå är med i en 
expertgrupp eller liknande. Det förekommer också att Brå på mer omfattande 
basis sammanställer befintlig kunskap och utifrån det gör långtgående insatser 
för att en viss verksamhet ska utvecklas. I andra fall innebär det att Brå i ett 
forskningsprojekt studerar en myndighets verksamhet och tar fram slutsatser 
om hur verksamheten kan utvecklas, som sedan överförs till målgruppen genom 
seminarier och närmast utbildningsliknande insatser. I sin mest långt gående 
form innebär metodstödet att Brå initierar och bidrar till att driva ett nytt sätt 
att arbeta vid en myndighet, som simultant följs upp och senare avrapporteras. 
Satsningen på metodstöd har också inneburit ett ökat samarbete mellan olika 
verksamheter inom Brå, främst mellan forskningen och utvecklingsstödet till 
brottsförebyggande arbete.

Två av flera långtgående metodstödsprojekt under året beskrivs i andra delar 
av denna årsredovisning. Det ena är satsningen på att stimulera till samver
kan mellan lokala och regionala aktörer för att förebygga återfall i brott efter 
kriminalvård, genom utvecklingsseminarier för dem som behöver involveras 
i samverkan. Satsningen fullföljdes under året genom att Brå sammanställde 
ett paket som överlämnades till Kriminalvården, för att göra det möjligt för 
dem att använda utvecklingsseminarier som metod för att driva fram samver
kan. Den andra är ett försöksprojekt vid polisen i centrala Stockholm, för att 
förbättra arbetet med att klara upp mängdbrott. Försöket inbegrep påtagligt 
nära och långtgående samarbete med polisen under flera hundra arbetstimmar. 
Resultatet blev positivt. I och med denna försöksverksamhet lyckades polisen 
öka andelen personuppklarade mängdbrott med 7–8 procent. Det här är två av 
flera exempel på omfattande metodstöd som Brå gav under året.
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Ett annat sätt att se på omfattningen är att titta på antalet enskilda metodstöds
insatser. Då hamnar de mer begränsade insatserna i förgrunden. Den enskilt 
vanligaste formen av metodstöd från Brås forskningsverksamhet var föreläs
ningar för andra myndigheter, vilket skedde vid över 60 tillfällen under året, 
varav två tredjedelar uttryckligen gällde arbetsformer vid myndigheter i rätts
väsendet. Den myndighet som mottog metodstöd vid flest tillfällen var Polisen; 
enbart sett till regeringsuppdraget att följa upp satsningen på Polisen, gjorde 
Brå ett 25tal föredragningar. Den näst vanligaste metoden för metodstöd var 
att Brå överförde kunskap vid direkta möten med berörda myndigheter (inklu
sive vid medverkan i expertgrupper, referensgrupper och liknande). Samman
lagt har det inneburit över ett 50tal sammanhang för metodstöd under året, 
varav över hälften gällde arbetsformer vid myndigheter i rättsväsendet. Även 
här var den klart vanligaste mottagaren Polisen. Därutöver gav Brå metodstöd 
genom relativt omfattande kontakter per telefon och elektroniska kommuni
kationsmedel. Under året registrerades omkring ett tiotal sådana stödtillfällen 
från forskningsverksamheten.

En aspekt av Brås insatser, som vanligtvis inte ger avtryck i myndighetens egen 
produktion men som innebär viktiga kunskapsbidrag, är att verksamma vid 
Brå förordnas som experter i statliga utredningar. Inte sällan tar experterna 
fram särskilda underlag till utredningarna, som i vissa fall kan vara omfat
tande och utgöra betydande delar av utredningarnas betänkanden. Under 2014 
bidrog Brå med experter i ett tiotal utredningar inom Justitiedepartementets 
ansvarsområde. 

Givet metodstödets olika former och olika grad i pågående projekt och verk
samheter vid myndigheten, är det inte möjligt att närmare kvantifiera omfatt
ningen av stödet i sin helhet. Brå menar dock att den ökade fokuseringen på 
kunskapens användbarhet och tillgänglighet redan i projektens initiala faser 
också leder till mer metodstöd till gagn för framför allt rättsväsendets myndig
heter. 

Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström överlämnade i oktober ett utprovat 
seminariepaket till Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.
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Brås bedömning
Brå bedömer att arbetet under 2014 har fortsatt att utvecklas väl inom de tre 
redovisade områdena; metodstöd, identifiering av angelägna utvecklingsom
råden samt analyser av statistik om brottsutvecklingen och om rättsväsendets 
verksamhets resultat. Brå har fått positiv återkoppling från målgrupperna. 

Arbetet med att identifiera angelägna utvecklingsområden bottnar i Brås egen 
kunskapsproduktion, i myndighetens omvärldsbevakning och i nära dialog 
med rättsväsendets myndigheter. Angelägna utvecklingsområden är ofta kom
plexa, och för att Brå ska kunna svara upp mot myndigheternas behov av kun
skap, krävs för det mesta gedigen forskning. Detta medför att den kunskap som 
Brå tar fram ofta kommer med viss fördröjning. Angelägna utvecklingsområ
den förblir i regel angelägna över tid, och Brå kommer att under 2015 lägga 
särskild vikt vid de tre områden som identifierats under 2014. I ett fall har 
Brå kunnat bidra relativt snabbt med en kortanalys som efterfrågats av Brotts
offermyndigheten, och förhoppningen är att utöka möjligheten att bidra med 
efterfrågad analys på kort tid.  

Vad gäller myndighetens arbete med metodstöd utgår forskning och utveckling 
på ett tydligare sätt ifrån de behov av stöd och den mottaglighet som rättsvä
sendets myndigheter har, redan i projektens första faser. Det har blivit standard 
att, när så är möjligt, formulera projekten så att de kan inbegripa metodstöd. 
Brås arbete med metodstöd är också nära kopplat till arbetet med att förbättra 
myndighetens kommunikation, liksom till nära samarbete med rättsväsendets 
myndigheter. Brå bedömer att myndigheten – på många olika sätt och genom 
många olika kanaler – har bidragit med kunskap om förbättringsmöjligheter 
gällande rättsväsendets verksamheter på ett sätt som blivit väl mottaget. Det är 
dock viktigt att i sammanhanget nämna att Brå i stor utsträckning arbetar med 
uppdrag från regeringen, vilket medför att resultaten inte alltid efterfrågats av 
andra målgrupper. 

Satsningen på analyser av brottsutvecklingen och myndigheternas verksam
hetsresultat resulterade under året i en ny typ av kortanalyser. Både i de en
skilda fallen och sammantaget innebär analyserna att Brå förstärkt sin förmåga 
att ta fram och presentera bedömningar av utvecklingen, inklusive av ärende
flödet i rättskedjan – och att målgrupperna fått del av den nya kunskapen. När 
det gäller analyser av myndigheternas verksamhetsresultat är det en utmaning 
att identifiera relevanta frågor som på ett bra sätt låter sig analyseras i denna 
form och presenteras i formatet kortanalyser. Många angelägna frågor är allt
för omfattande och komplexa för att lämpa sig för den här typen av snabbt ge
nomförda analyser, eller är så snäva till karaktären att målgruppen blir väldigt 
liten. Inför framtiden är det viktigt för Brå att fortsätta att noga väga behoven 
av analyser om brottsutvecklingen och verksamhetsresultaten i rättsväsendet, 
mot möjligheterna att svara mot dessa behov genom analys av huvudsakligen 
befintlig statistik.

Inom alla de tre återrapporteringsområdena är det angeläget att fortsätta att 
utveckla arbetsformerna för ett nära samarbete med rättsväsendets myndig
heter för att se till att den kunskap och det stöd som Brå bidrar med är till nytta 
för rättsväsendets myndigheter. Lisa Westfelt och Victor Ståhl 

skrev under året en rapport 
om handläggningstider i 
rättskedjan.
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Statistikverksamheten 

Det mest resurskrävande verksamhetsområdet för Brå är statistik. Relevant 
statistik av god kvalitet är en förutsättning för att man ska kunna följa och be
döma såväl brottsligheten som rättsväsendets verksamheter. Det som utmärker 
officiell statistik från en statistikansvarig myndighet är att den tas fram löpande 
enligt fastlagda kriterier och processer. Även inom forskningsverksamheten tas 
det fram statistik för att belysa olika företeelser, men då handlar det vanligtvis 
om engångsinsatser och inte om periodiskt återkommande statistik.

Som ansvarig för Sveriges officiella kriminalstatistik producerar Brå flera statis
tikprodukter om framför allt samhällets reaktioner på brott. Till statistikpro
dukterna hör även Nationella trygghetsundersökningen (NTU), statistiken över 
hatbrott och en del andra statistikslag och produkter som bygger på analys av 
särskilt insamlade data. En viktig del av uppdraget är att utveckla såväl befint
liga som helt nya statistikprodukter, och alltmer energi ägnas åt det. Både ut
vecklingsarbetet och den löpande produktionen kräver omfattande ITinsatser. 

Utvecklings och kvalitetsarbete i kriminalstatistiken 
RIF innebär stora och komplexa utmaningar 
Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) är en omfattande och mångårig 
satsning i rättsväsendet som samordnas från Justitiedepartementet. Genom RIF 
förändras och utvecklas successivt informationssystemen vid myndigheterna i 
rättskedjan. Målsättningen är att ärendena genom rättskedjans olika faser i 
stor utsträckning ska kunna utbytas elektroniskt i ett gemensamt och struktu
rerat format. Som ansvarig statistikmyndighet blir Brå mottagare av den nya 
informationen från samtliga berörda myndigheter. Det är nödvändigt för att 
Brå ska kunna både fortsätta att ta fram befintliga statistikprodukter och ut
veckla ny och relevant statistik som bygger på RIFformaten. 

Övriga myndigheter utgör operativa länkar i RIFkedjan, men Brå arbetar gent
emot alla levererande myndigheter och deras lösningar. Medan syftet för övriga 
myndigheter främst är att utveckla bättre och effektivare system för den egna 
operativa ärendehanteringen, är det primära syftet för Brå att RIF ska leda till 
bättre information om ärendehanteringen genom rättskedjan. Brå ska sedan om
sätta den förbättrade informationen till användbar och relevant kunskap, först 
i form av ny löpande statistik och därefter genom analyser och forskning som 
baseras på statistiken och dess grunddata. Därmed har Brå ett ansvar för att 
realisera den övergripande kunskapsdimensionen i RIF, som främst är att möj
liggöra bättre kunskapsunderlag för uppföljning och styrning av rättsväsendet. 

Det omfattande samarbetet med anledning av RIF innebär en stor och kom
plicerad uppgift för Brå, som myndigheten genomför utifrån regeringsuppdrag 
och annan styrning. Det handlar om att löpande koordinera myndighetens ar
bete och ITbaserade informationssystem gentemot de övriga myndigheternas 
genomgripande förändringsarbete – och säkerställa såväl fortsatt produktion 
av hittillsvarande statistik som möjligheter att utveckla och sedan producera ny 
statistik. Till saken hör att förändringarna gäller komplexa tekniska ITbase

Linn Brandelius och Ali 
Akbari är två av de med-
arbetare som arbetar med 
RIF-projektet.
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rade system, såväl vid Brå som vid de informationslevererande myndigheterna. 
Det hela innebär att Brå måste bedriva ett omfattande arbete dels på egen hand, 
dels i de många arbetsgrupper och andra samarbetsorgan som inrättats inom 
ramen för RIF. 

Det Brå-interna projektet RÄLS
Grundläggande för arbetet med RIF är alltså att Brå säkerställer att myndig
heten kan ta emot och använda information i de nya formaten. Arbetet, som 
kräver betydande resurser och innebär täta kontakter och långtgående koordi
nering med de övriga medverkande myndigheterna, bedrivs i det interna pro
jektet RÄLS. Målsättningen är både att säkerställa fortsatt produktion av be
fintlig statistik och att se till att de nya grunduppgifterna skapar möjligheter att 
utveckla helt nya statistikprodukter. Under året arbetade Brå exempelvis fram 
ett tekniskt ramverk för framtida kontroller av den information som levereras 
från de övriga myndigheterna.

Det pågående samarbetet i anslutning till RIF innebär att de andra myndighe
terna i omgångar driftsätter nya system och dellösningar som levererar uppgifter 
till Brå och som ligger till grund för statistiken. För de levererande myndighe
terna utförs merparten av arbetet fram till och med driftsättningarna. För Brå 
återstår då mycket arbete, eftersom många dellösningar vid myndigheterna inte 
står helt klara förrän alldeles inpå själva driftsättningarna, och de fulla konse
kvenserna av de nya utbytena inte kan utläsas förrän senare. Under 2014 avveck
lade Polisen systemet PUST, som tagits fram i anslutning till RIF, och återgick till 
RAR, som var det system som föregick PUST. Avvecklingen medförde flera nya 
driftsättningar senare under året, för att delvis RIFanpassa RAR. Dessa hastigt 
beslutade omläggningar resulterade i mycket merarbete för Brå. Brå hanterade 
också smärre driftsättningar i Åklagarmyndighetens system CÅBRA. 

Utveckling av ny rättsstatistik
Samtidigt som Brå arbetar med RIFanpassningen läggs grunden för att utveckla 
befintliga men framför allt nya statistikprodukter inom kriminalstatistiken, vil
ket sker inom funktionen för utveckling av rättsstatistik. Under året fortsatte ar
betet med att projektera ett nytt datalager för uppgifter med de nya RIFforma
ten, som ska göra det möjligt att ta fram ny löpande statistik över ärendeflödet 
inom rättsväsendet, statistik som sedan kan användas för verksamhetsuppfölj
ning. Arbetets komplexitet och störningar i RIFsamarbetet, i kombination med 
Brås snäva resurser för ITinsatser, gjorde att arbetet fick drivas långsammare 
än planerat och att myndigheten först måste utveckla och använda en proviso
risk lösning innan en permanent databas tas fram. Siktet är dock fortfarande 
inställt på i första hand tre primära områden för ny statistik. Det första är verk
samhetsstatistik, och då särskilt flödesstatistik och indikatorer för uppföljning 
av resultat och effektivitet inom rättsväsendet, exempelvis statistik om hand
läggningstider. Senare kommer ny, individbaserad statistik att utvecklas, i första 
skedet om målsägare, och därefter om kontaktförbud. Målsättningen är att det 
provisoriska datalagret ska kunna fyllas på med flödesuppgifter från 2014 och 
att de första nya statistiska uppgifterna ska kunna publiceras från 2015. Statis
tikprodukterna kommer att vara preliminära till dess att en permanent databas 
finns på plats. Arbetet med att projektera framtida produktionsprocesser för de 
nya statistikprodukterna har därmed skjutits på framtiden.
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IT-intensiva insatser
Brås RIFrelaterade verksamhet förutsätter inte bara kompetens inom statistik 
och statistiksystem, liksom kunskap om de berörda myndigheternas verksam
heter och interna informationssystem, utan är även högt beroende av ITinsat
ser. Arbetet med RIF kräver bland annat kompetens vad gäller kravställning, 
systemutveckling och programmering. Verksamheten är kostsam, och till och 
med 2013 finansierades den till stor del genom särskilda medel som anslogs av 
regeringen. Inför verksamhetsåret 2014 begärde Brå drygt 18 miljoner kronor 
i särskild tilldelning utöver ramanslaget, för att kunna hålla tempo och kvalitet 
i arbetet, men fick i stället anpassa insatserna till de 10 miljoner som anslogs. 
Medlen användes främst för att finansiera sex stycken ITkonsulter.

Under 2014 har det aviserats att allt RIFrelaterat arbete vid Brå från och med 
2015 ska finansieras inom myndighetens ramanslag, inklusive hela ITinsatsen. 
Mot den bakgrunden satsade Brå på att under 2014 förbereda för en fullstän
dig växling från användning av konsulter till tillsvidareanställd personal, för 
att på detta sätt minska kostnaderna. Även om åtgärden var nödvändig, in
verkade den menligt på myndighetens kapacitet att driva det ITintensiva RIF
arbetet under slutet av året.

Kvalitetsarbetet inom den officiella kriminalstatistiken
Arbetet med den löpande produktionen av kriminalstatistiken innehåller 
kontinuerlig granskning för att säkerställa statistikens kvalitet, både genom 
auto matiska och manuella kontroller. Därutöver har Brå fortsatt att förstärka 
kvalitetsarbetet, som samordnas inom en särskild tjänst och utförs utifrån en 
upprättad handlingsplan som beaktar förordningar på området, Statistiska 
centralbyråns (SCB) krav och tidigare framförda rekommendationer från Stats
kontoret. Fokusområden under 2014 var kvalitetsinsatser gällande grunddata, 
röjandekontroll, målgruppsanpassning och RIFkonsekvenser. 

På området grunddata redovisade Brå under året en kvalitetsstudie om an
vändningen av polisens och åklagarnas system med beslutskoder, som inte för
valtas av Brå men har avgörande betydelse för främst statistiken över uppkla
rade brott och misstänkta personer (Användningen av Polisens beslutskoder. 
En kvalitetsstudie inom kriminalstatistiken. Kvalitetsstudie 2). Studien låg till 
grund för ett omfattande arbete med att reformera uppklaringsstatistiken, som 
kommer att ge tydliga avtryck i sättet att redovisa den statistiken från och med 
2015. Mot bakgrund av studien påbörjades även en genomgång av statistiken 
över misstänkta personer och brottsdeltagande. Ytterligare en insats på om
rådet grunddata var en kvalitetskontroll av en befarad felkälla, bestämningen 
av brottens allvarlighetsgrad i lagföringsstatistiken. Kontrollen visade dock att 
sådana fel är mycket ovanliga och inte har någon märkbar negativ inverkan på 
lagföringsstatistikens kvalitet. 

När det gäller området röjandekontroll redovisade Statistiska centralbyrån en 
förstudie som Brå beställt, med analyser och tester av både sekretess och rö
jandekontroll. Resultaten bildar ett av flera underlag i Brås arbete för att säker
ställa en fortsatt juridiskt oklanderlig och samtidigt effektiv hantering.

På området målgruppsanpassning slutfördes en behovsanalys beträffande nar
kotikastatistiken, som Brå med tiden kommit att publicera med allt längre 
intervall. I analysen framkom att narkotikastatistiken har få användare och 

Anton Färnström skrev en 
rapport om det beslutskods-
system som varit i bruk fram 
till och med 2012 samt kva-
liteten på den statistik som 
baserats på koderna.
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ett begränsat användningsområde. Den domineras av uppgifter om vilka gär
ningar och preparat som förekommer i ärendena, uppgifter som inte är särskilt 
efterfrågade just i detta sammanhang. Analysen blir ett underlag för beslut om 
huruvida Brå ska upphöra med att producera och publicera en separat narko
tikastatistik, och i stället tillgodose de behov som finns genom andra statistik
produkter. 

Vad gäller RIFkonsekvenser fokuserade Brå kvalitetsarbetet på RIFarbetets 
påverkan på den befintliga kriminalstatistiken och på Polisens omorganisering. 
Från och med 2015 har Polisen en ny organisation med nya geografiska indel
ningar. Under den nationella nivån blir det inte längre en länsindelning, utan en 
indelning i sju regioner med polisområden och lokala polisområden. Föränd
ringen får omfattande konsekvenser för hur Brå kan redovisa delar av krimi
nalstatistiken, något som myndigheten arbetat med att analysera och förbereda 
under året. I den nya polisorganisationen kommer vissa brott att utredas enbart 
på regional nivå, vilket innebär att det inte längre är möjligt att redovisa en 
totalbild, jämförbar över tid, av de län där en polisanmälan har handlagts. Det 
blir därmed nödvändigt att införa nya och inledningsvis tillfälliga lösningar 
för att från och med 2015 kunna redovisa statistiken enligt den nya region
indelningen. Under nästa år kommer Brå att fortsätta analysen av möjliga in
delningar på lägre nivå än region. Sedan många år har Brå via en interaktiv 
databas, som är tillgänglig för användare på internet, publicerat uppgifter om 
polisanmälda brott per månad, ned till kommunnivå, och för de tre största stä
derna även stadsdelar. Den databasen är dock inte konstruerad för att hantera 
förändringar av det slag som nu genomförs i och med om organiseringen av Po
lisen. Brå kommer att justera databasen under 2015, men konsekvensen blir att 
det, i vart fall i början av året, inte kommer att ske några nya månadsvisa pu
bliceringar av preliminär anmälningsstatistik på kommun och stadsdelsnivå.

Internationellt statistiksamarbete  
för bättre kvalitet och användbarhet
Genomgående gäller att Brå medverkar i EUsammanhang där man samlar in 
och sammanställer statistik och bedriver arbete för att harmonisera befintlig 
och utveckla helt ny statistik enligt gällande direktiv och prioriteringar. Brå 
är exempelvis med i en stående arbetsgrupp under ledning av Eurostat. Under 
året deltog Brå också i ett EUfinansierat forskningsprojekt om statistik över 
människohandel, samt deltog i konsulterande möten, arrangerade av European 
Institute for Gender Equality (EIGE), om insamling av statistik över relations
våld. Brå deltog också i ett test av ett nytt system för klassificering av brott, 
International Crime Classification System (ICCS), under ledning av FNorganet 
UNODC. Brå representerar också Sverige i arbetet med the European Source
book of Crime and Criminal Justice Statistics. Som ansvarig för hatbrottssta
tistiken har Brå åtaganden gentemot ett internationellt samarbetsorgan med 
placering i Warszawa i Polen (ODIR), vilket innebar flera engagemang och 
kontakter under året. Genom dessa engagemang bidrar Brå till arbetet med 
att harmonisera statistik i internationella sammanhang. Det ger också myndig
heten bättre förutsättningar att anpassa den inhemska statistiken så att den blir 
mer användbar för internationella ändamål. 
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Producerad statistik
Inom statistikverksamheten producerar och publicerar Brå återkommande sta
tistik, såväl registerbaserad kriminalstatistik som surveybaserad statistik. Sta
tistiken är alltså löpande och producerad i enlighet med tydliga kriterier och 
processer, som säkerställer hög kvalitet och jämförbarhet över tid. 

Kriminalstatistiken
Den officiella kriminalstatistiken publicerades enligt den fastställda publice
ringsplanen, bland annat i Kriminalstatistik 2013 (rapport 2014:18). På ett 
övergripande plan handlar det om sex olika statistikområden som sammanlagt 
publiceras i omkring 1 200 tabeller. På Brås webbplats finns alla publikatio
nerna och själva statistiken tillgänglig i fristående tabeller, och anmälnings
statistiken är sökbar i en interaktiv statistikdatabas. Under året publicerades 
en uppdaterad version av publikationen Klassificering av brott (Klassificering 
av brott. Anvisningar och regler. Version 3.0).

En viktig uppgift är att ta ut mikrodata från statistikens register till forskning 
och att sammanställa specialanpassad beställd statistik2. Arbetet inkluderar 
ofta betydande rådgivning till beställarna. Under 2014 använde myndigheten 
cirka 1,5 årsarbetskrafter för att handlägga 109 beställningar gällande special
statistik eller uttag av mikrodata. Av dessa beställningar gjordes 60 stycken av 
externa användare, vilket gav intäkter på cirka 413 tkr. 

Surveybaserad statistik
I enlighet med myndighetens instruktion fortsatte arbetet med att årligen ge
nomföra och ytterligare utveckla den stora frågeundersökningen Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU). Huvudredovisningen av 2013 års mätning 
gjordes i rapport 2014:1, med tillhörande tekniska rapport (rapport 2014:2). 
Brå publicerade också en redovisning av utvecklingen på regional nivå (rap
port 2014:3). Dessutom publicerades en första delredovisning av resultaten 
från 2014 års mätning (Utsatthet för brott år 2013. Resultat från Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) 2014). På regeringens uppdrag redovisade 
Brå dessutom en kartläggning av brott i nära relationer, baserad på resultat 
från en tillfällig tilläggsmodul i NTU (rapport 2014:8).

Likaså på uppdrag av regeringen genomförde Brå den stora statistiska under
sökningen om politikers utsatthet för brott, Politikernas trygghetsundersökning 
(PTU), som fångar såväl utsatthetens omfattning som dess art. Under 2014 re
dovisades resultaten från 2013 års mätning (rapport 2014:9) och publicerades 
den tillhörande tekniska rapporten (rapport 2014:16). Med utgångspunkt i de 
två hittills genomförda mätningarna presenterades en skrift med förslag till 
åtgärder, som ett stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet3. 
Dessutom redovisades på regeringens uppdrag en fördjupningsstudie (Politi-
kernas trygghetsundersökning 2012–2013. Fördjupning).

Genom att använda uppgifter från både kriminalstatistiken och NTU tog Brå, 
på uppdrag av regeringen, fram statistik över anmälda brott, utsatthet för 

2 Beställningarna avser i huvudsak den officiella kriminalstatistiken, men även Nationella 
trygghetsundersökningen (NTU) och statistiken över hatbrott.

3 Dvs. för dem som arbetar med att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda.

Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen 
återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersök-
ning. I den här publikationen redovisas resultaten för den 
åttonde undersökningen, NTU 2013, tillsammans med jäm-
förelser med resultaten från tidigare år. Underlaget utgörs av 
nära 13 000 personer som i telefonintervjuer svarat på frågor 
om utsatthet för brott, otrygghet och oro för brott, förtroende 
för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter med rätts-
väsendet. 
NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den 
som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur 
stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är 
mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg 
beroende på om man bor i staden eller på landet? Ökar eller 
minskar svenska folkets förtroende för Polisen? För den specialintresserade finns metodbeskrivning och fråge-
formulär samlade i NTU 2013 Teknisk rapport, som går att 
ladda ner på Brå:s webbplats (2014:2) 
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Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för Sveriges officiella 
kriminalstatistik. Statistiken presenteras på olika sätt i följande 
återkommande publikationer:
Kriminalstatistik med statistik över anmälda brott, uppklarade 
brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, 
kriminalvård och återfall i brott.
Narkotikastatistik med statistik över personer lagförda för nar-
kotikabrott.

Vid sidan av den officiella kriminalstatistiken publicerar Brå dess-
utom följande regelbundet återkommande statistikpublikationer:Nationella trygghetsundersökningen (NTU) med resultaten 

från undersökningar om allmänhetens utsatthet för brott, trygg-
het, förtroende för rättsväsendet med mera.
Brottsutvecklingen i Sverige med fortlöpande analyser av 
uppgifter från Nationella trygghetsundersökningen och kriminal-
statistiken med mera. 

Hatbrottsstatistik, som är en sammanställning av polisanmäl-
ningar av brott där det i motivbilden ingår etnisk bakgrund, reli-
giös tro, sexuell läggning samt könsöverskridande identitet eller 
uttryck.

Skolundersökningen om brott (SUB) med resultat från un-
dersökningar om högstadieelevers egenrapporterade brottslig-
het och utsatthet för brott.
Politikernas trygghetsundersökning (PTU) med resultat om 
alla förtroendevaldas utsatthet för brott.
Med dessa publikationer hoppas vi kunna ge en god bild av ut-
vecklingen inom rättsväsendet och ett bra underlag för delta-
gande i den kriminalpolitiska debatten
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brott samt trygghet i stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet 
(Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden). 

Arbetet med hatbrottsstatistiken
Brå tog under året fram statistiken över hatbrott (rapport 2014:14), i enlighet med 
återrapporteringskravet. Dessutom publicerades en uppdaterad tillhörande teknisk 
rapport (rapport 2014:15). På ett övergripande plan består statistiken av två delar. 
Den första delen består av resultat från Brås stora frågeundersökningar och gäller 
omfattningen av utsatthet för brott med hatbrottsmotiv bland olika delar av befolk
ningen. En nyhet i denna del var uppgifter från Politikernas trygghetsundersökning.

Den andra delen består av resultat från en datoriserad genomsökning och ma
nuell granskning i ett slumpmässigt urval, bestående av hälften av alla polisan
mälningar tillhörande ett urval brottskoder, efter anmälda brott med hatbrotts
motiv. I denna den andra delen undersöks också hur många av de identifierade 
hatbrotten som klarats upp genom att en gärningsperson bundits till brottet. 

Resultaten från frågeundersökningarna visar bland annat att av den i NTU 
tillfrågade allmänheten, i åldrarna 16–79 år, var det 1,4 procent som utsatts 
för hatbrott med främlingsfientliga motiv under det senaste året (2012). För 
hatbrott med homofobiska motiv var det 0,2 procent och för antireligiösa mo
tiv 0,3 procent. Omräknat till antal utsatta i befolkningen innebär det att upp
skattningsvis 106 000 personer utsattes för främlingsfientliga hatbrott, medan 
motsvarande nivåer var 16 000 för homofobiska hatbrott och 25 000 för anti
religiösa hatbrott. Resultatet beträffande främlingsfientliga motiv är säkrare 
statistiskt sett, i och med att det bygger på fler observationer. En nyhet i sta
tistiken var uppgifter från PTU, som visar att 2,5 procent av landets politiskt 
förtroendevalda i riksdag, landsting/region eller kommun utsattes för hatbrott 
i sin roll som politiker under 2012.

Resultaten från genomsökningen av polisanmälningar från 2013 ledde fram 
till uppskattningen att cirka 5 500 anmälningar innehåller ett identifierat hat
brottsmotiv. Det innebär en i stort sett oförändrad nivå jämfört med 2012, men 
en minskning med fem procent sedan 2009. Den kategori som minskat mest är 
hatbrott med homofobiska motiv, som minskat med 41 procent sedan 2009. 
Den största kategorin var främlingsfientliga hatbrott, som utgjorde 73 procent 
(4 000 anmälningar) av anmälningarna med identifierade hatbrottsmotiv. Om 
man relaterar det uppskattade antalet identifierade anmälningar med främ
lingsfientliga hatbrottsmotiv till det uppskattade antalet personer som utsatts 
för främlingsfientliga hatbrott i uppgifterna från NTU, blir slutsatsen att färre 
än ett av tjugo sådana fall av utsatthet för hatbrott leder till en polisanmälan 
som kan identifieras av Brå. En viktig slutsats är därmed att den delen av statis
tiken som gäller identifierade anmälningar med hatbrottsmotiv inte i sig belyser 
den verkliga omfattningen av hatbrott i samhället. Statistiken ger i stället en 
bild av i vilken omfattning sådana brott anmäls och registreras på ett sätt som 
gör det möjligt att identifiera dem som hatbrott. 

Brå verkar också för att det inom RIF ska säkerställas framtida möjligheter att 
ta fram statistik som baseras på någon form av noteringar i berörda myndig
heters ärendehanteringssystem, som i så fall blir nya källor till hatbrottsstatis
tik genom rättskedjan. Under året bidrog myndigheten även med information 
och expertis i hatbrottsfrågor i flera internationella sammanhang.

I Hatbrott 2013 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med 

olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad ut

satthet för hatbrott.

Maryam och hennes två barn gick på gångvägen mot mat

affären. Två män kom gående i motsatt riktning och stirrade 

på henne. När de möttes spottade en av dem i marken och 

väste ”muslimjävel”. När Maryam passerade männen kände 

hon en spottloska i huvudet. Maryam bär hijab och tror att 

det var därför som männen agerade som de gjorde.

Ovanstående är ett exempel på ett islamofobiskt hatbrott 

hämtat ur Hatbrott 2013. Rapporten är att betrakta som 

en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs av polis

anmälningar där Brå har identifierat olika hatbrottsmotiv 

samt uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott 

utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och nu  

för första gången Politikernas trygghetsundersökning (PTU). 

Ett hatbrott kan vara allt från klotter till mord – det är  

motivet till brottet som avgör om det är ett hatbrott. Även  

om oenighet råder om vad som bör inkluderas i termen  

hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är  

ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter  

och människors lika värde. Statistik om hatbrott i Sverige  

har redovisats årligen sedan 1993. 

Förutom nivå och utveckling ges information om bland annat 

vanliga brottstyper, brottsplatser, regional fördelning och hur 

stor andel av anmälningarna från 2012 som har klarats upp. 
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Kommunikation om statistiken
För att säkerställa att statistiken är rätt utformad och uppfyller användarnas 
behov, har Brå ett statistikråd och ett särskilt användarråd för NTU, vilka 
även är kanaler för att nå ut med statistiken till särskilt viktiga användare. 
Arbetet med statistiken innebär, inte minst i RIFarbetet, omfattande kontakter 
med olika delar av rättsväsendet, som bidrar till att öka målgruppernas känne
dom om och insikter i statistiken. Därutöver gör Brå stora ansträngningar för 
att föra ut statistiken på ett sätt som underlättar för användarna. I samband 
med publiceringar från NTU och av hatbrottsstatistiken informeras de centrala 
myndigheterna i rättsväsendet särskilt. I stort sett all offentliggjord statistik 
finns tillgänglig och är nedladdningsbar på myndighetens webbplats, tillsam
mans med lättillgängliga förklarande texter.

Brå gör under ett år många enskilda publiceringar av registerbaserad officiell 
statistik om verksamheterna i rättsväsendet, samtidigt som mediernas och all
mänhetens intresse främst riktas mot brottsligheten och dess utveckling, vilket 
främst knyter an till statistik om allmänhetens utsatthet för brott. Mot denna 
bakgrund publicerade Brå under året något färre pressmeddelanden om sta
tistik om myndighetsverksamheten. Dessa pressmeddelanden ersattes med så 
kallade statistikanslag, som innehåller liknande information men inte lanseras 
lika intensivt gentemot medierna. 

De renodlade statistikprodukter som lanserades genom pressmeddelanden till 
allmänna medier eller genom statistikanslag var under året 

1. den preliminära anmälningsstatistiken

2. NTU 2013

3. den definitiva brottsstatistiken inklusive uppklarade  
brott och misstänkta personer

4. regionala utvecklingsresultat från NTU

5. politikers utsatthet och oro för brott i PTU 2013

6. lagföringsstatistiken inklusive återfallsstatistiken

7. halvårsstatistiken över anmälda brott

8. hatbrottsstatistiken

9. statistiken över utsatthet för brott 2013 i NTU 2014. 

Vid några av lanseringarna genomfördes antingen särskilda målgruppssemina
rier eller föredragningar i Regeringskansliet, i myndighetens insynsråd och vid 
centrala funktioner i rättsväsendet. För Brå är det en viktig uppgift att besvara 
frågor från användare. Dagligen besvaras, via epost och telefon, frågor om 
kriminalstatistiken och övriga statistikprodukter från bland annat regering, 
riksdag, rättsväsende, medier, företag, organisationer, studenter och andra.
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Prestationer och resultatbedömning
I tabell 1 redovisas årsvisa kostnader för breda områden av prestationer inom 
statistikverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader under 2012, 2013 
och 2014 för respektive enhet och funktion inom statistikverksamheten. 

Tabell 1. Kostnader per prestationsområde, inklusive skattningar av overhead.

Statistikverksamhet (tkr) 2014 2013 2012

Enheten för statistiska undersökningar 21 590 20 653 18 469

Enheten för rättsstatistik 12 809 12 072 11 115

IT-enheten 25 440 33 863 34 505

Funktionen för utveckling av rättsstatistik 5 230 1 621 -

Funktionen för analyser av statistik 1 837 819 -

Totalt 66 906 69 029 64 090

Av tabellen framgår att de största kostnaderna gäller ITverksamhet kopplad 
till statistiken. Det beror framför allt på det stora utvecklingsarbetet RIF, som 
drivs i samarbete med andra myndigheter i rättsväsendet. Det ska dels säker
ställa att Brå kan ta emot och hantera information i de nya formaten, dels göra 
det möjligt att utveckla ny statistik. Minskade särskilda medel till RIFsatsning
en 2014 föranledde en neddragning i ITverksamheten och myndigheten kunde 
därför inte hålla den takt i utvecklingsarbetet som planerats. En stor och stän
digt ökande enskild post i statistikverksamheten är kostnaderna för datainsam
ling och tillhörande tjänster till NTU, som köps från Statistiska centralbyrån. 
Prisökningarna i denna del är en betydande utmaning för Brås ekonomi.

Brå har stora åtaganden på statistikområdet, både vad gäller att upprätthålla 
och vårda befintliga produkter och att utveckla nya lösningar och i förläng
ningen statistikprodukter. Brå bedömer att myndigheten lyckats väl med dessa 
uppgifter. Brå fullföljer sina åtaganden och statistikprodukterna är använd
bara, håller hög kvalitet och står sig mycket väl i internationell jämförelse.

I Brås arbete med kriminalstatistiken intog RIF en dominerande plats även 
detta år. Myndigheten deltog i arbetet, som styrs av både långsiktiga krav och 
ett stort mått av närmast simultan koordinering gentemot andra medverkande 
myndigheter. De svåra villkoren gjorde det dock nödvändigt att dels satsa på 
en provisorisk databas för den nya statistiken i stället för att ta fram den per
manenta lösningen, dels lägga energi på att ställa om den RIFrelaterade IT
verksamheten från att vara konsultbaserad till att utföras av anställd personal. 
Å andra sidan intensifierades arbetet med kriminalstatistikens kvalitet, vilket 
ger flera positiva effekter under åren som kommer. 

Inom statistikverksamheten ryms även funktionen för analys av statistik om 
brottsutvecklingen och om rättsväsendets verksamhetsresultat, vars verksam
het redovisats tidigare.
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Forsknings och  
utvecklingsverksamheten 

I enlighet med regeringens instruktion är en betydande del av Brås samlade 
verksamhet forskning och utveckling. Kunskaps och faktaproduktionen byg
ger i stor utsträckning på tillämpad forskning. Kunskapen, liksom utvecklingen 
av nya kunskapskällor, tas fram med vetenskapliga metoder och förhållnings
sätt, och forskningsrapporterna granskas av externa vetenskapliga experter. 
Merparten av den här verksamheten bedrivs i projektform och redovisas i rap
porter och andra publikationer. De flesta projekten förutsätter behandling av 
känsliga personuppgifter, som därför är prövade och godkända vid etikpröv
ningsnämnder. Viktiga arbetsuppgifter är också att bistå andra myndigheter 
och aktörer genom att leverera, tolka och förklara forskningsresultat och sta
tistik. En betydande del av Brås metodstöd till rättsväsendet tar sin utgångs
punkt i forsknings och utvecklingsverksamheten, och stödet förmedlas genom 
att myndigheten upprättar anpassade informationsvägar gentemot myndig
heterna och överför kunskap via bland annat projektgrupper, seminarier och 
före läsningar. 

Kunskap om brottsligheten
Att ta fram fördjupad kunskap om brottsligheten och dess utveckling är en 
viktig uppgift för Brå. Kunskapen är efterfrågad av rättsväsendet liksom av 
andra samhällsaktörer och i lagstiftningssammanhang – och är ofta en cen
tral utgångspunkt för myndigheternas arbete med att förebygga och bekämpa 
brottsligheten. 

I forskningsverksamheten har Brå satsat på att i större utsträckning belysa 
myndighetsverksamheter och hur myndigheterna arbetar mot olika slags 
brottslighet. Under 2014 presenterades en forskningsrapport där själva brotts
ligheten var i huvudfokus, med analyser av korruption i form av otillbörliga 
relationer mellan insider på myndigheter och påverkare inom organiserad eller 
ekonomisk brottslighet (rapport 2014:4). I rapporten lämnades också förslag 
på hur myndigheter kan arbeta för att förebygga sådan – i och för sig ovanlig 
– brottslighet. Under året har Brå också bedrivit ett antal forskningsprojekt 
där djupgående brottsanalys är central, exempelvis gällande bedrägerier och 
nättrakasserier. 

Även inom statistikverksamheten återfanns en betydande produktion av kun
skap och analys av brottsligheten, där formen och omfattningen innebär att 
produkterna till sin karaktär skiljer sig från ren statistikredovisning. Sådana 
produkter under året var bland annat kartläggningen av brott i nära rela
tioner4, de utvecklade statistikunderlagen om allmänhetens utsatthet för tio 
brottstyper5, rapporterna om brott mot politiskt förtroendevalda6 och analysen 

4 Brott i nära relationer. En nationell kartläggning (rapport 2014:8).
5 Utsatthet för brott år 2013. Resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2014.
6 De tidigare nämnda rapporterna om Politikernas trygghetsundersökning (rapport 2014:9 respektive 

2014:16).

Johanna Skinnari var en av 
författarna till en rapport 
med förslag till åtgärder för 
att myndigheter bättre ska 
kunna skydda sig mot  
korruption.
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av faktiskt antal fall av dödligt våld7. Ett betydande tillskott under året var fyra 
av de kortanalyser från den nya analysfunktionen som redovisats tidigare. Av 
dessa handlade två om brottsutvecklingen för vissa brott mot person8 respek
tive egendomsbrott9, en om när anmälda brott begås10 och en om köns och 
åldersfördelningen bland gärningspersoner11.

Polis och åklagarstudier
Brås starka fokus på polisens verksamhet fortsatte under året. I studier av den 
brottsutredande verksamheten omfattas i vissa fall även åklagarverksamhet, 
bland annat genom att åklagare leder förundersökningarna av allvarligare 
brott. Under året publicerades fem studier om polisverksamhet. 

Under året slutredovisades uppdraget att följa upp regeringens satsning på po
lisen under perioden 2006–2011 (rapport 2014:17). Slutredovisningen innehöll 
separata studier om hinder och framgångsfaktorer i kärnverksamheten, utveck
lingen av utredningsprestationerna och möjligheterna att jämföra prestationer
na med andra länder. Den innehöll också en redovisning av ett Bråinitierat 
försöksprojekt för att utveckla utredningen av brott – med en utvärdering av 
utfallet. I en annan rapport redovisades två metodstödsverksamheter där po
lisen fått hjälp att utforma åtgärder gentemot koncentrationer av brott – så 
kallade hot spots – och där utfallet utvärderades (rapport 2014:5). I samverkan 
med Polismyndigheten i Stockholms län bedrivs på Brå en flerårig utvärdering 
av två försök med kameraövervakning i Stockholm. Den andra av samman
lagt tre planerade rapporter publicerades under året (2014:12). På uppdrag 
av regeringen redovisades en utvärdering av Polisens utredningar av brott som 
begåtts av barn (rapport 2014:20). Dessutom redovisades en genomlysning av 
polisens stora satsningar i Malmö mot organiserad och ekonomisk brottslighet 
(rapport 2014:13).

I detta sammanhang kan även två av de tidigare redovisade kortanalyserna 
nämnas. Det gäller analysen om utvecklingen av lagföringstypen åtalsunderlå
telse12 (åklagarverksamhet) samt analysen om högaktiva lagöverträdare13, som 
relaterar till polisens arbete mot denna målgrupp.

Andra delar av rättskedjan  
samt övergripande analyser
Brå har också ett starkt fokus på studier av senare led i rättskedjan, som verk
samheterna i domstolarna och Kriminalvården, inklusive studier som griper 
över flera led i rättskedjan. 

På regeringens uppdrag redovisades en utvärdering av genomslaget för 2010 års 
straffskärpningsreform (rapport 2014:6). Utvärderingen gav besked om kon

7 Konstaterade fall av dödligt våld. Statistik för 2013.
8 Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013.
9 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott.
10 Tid för brott.
11 Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott.
12 Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet.
13 Högaktiva lagöverträdare. Antal och geografisk fördelning.

Varför gav fler poliser inte  

ökad personuppklaring?

Slutrapport i uppdraget

”Satsningen på fler poliser”

Rapport 2014:17
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sekvenser för straffnivåerna och spännvidden i straffen, samt om genomslaget 
för den så kallade återfallsskärpningen. Resultaten från utvärderingen publice
rades också i en kortversion av huvudrapporten. Ett annat regeringsuppdrag 
resulterade i en kartläggning av hur vanligt det är att vårdnadshavare närvarar 
när deras ungdomar är föremål för förhör och huvudförhandlingar – och vilken 
betydelse det har för rättsprocesserna (rapport 2014:11). I samverkan med ett 
stort antal myndigheter i rättsväsendet och andra myndigheter i kontroll kedjan 
publicerade Brå en antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning (rapport 
2014:10). På uppdrag av regeringen lämnades en redovisning om möjligheter
na att ta fram en sammanhållen resultatredovisning på brottsutbytesområdet 
(rapport 2014:19 ). Brå medverkade också i ett regeringsuppdrag om nationell 
riskbedömning avseende finansiering av terrorism, som samordnades och redo
visades av Finansinspektionen14. 

Efter förfrågan från en statlig utredning gjorde Brå en uppföljning av reger
ingens handlingsplan om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och för
tryck samt våld i samkönade relationer. Uppföljningen publicerades som en 
bilaga i utredningens delbetänkande15. Brå publicerade också en systematisk 
kunskapssammanställning, utifrån världens samlade forskning, om effekten på 
återfall i brott av frihetsberövande respektive icke frihetsberövande påföljder 
(The effects on re-offending of custodial versus non-custodial sanctions). Den 
ingår i en serie rapporter om effekter som framstående forskare från andra 
länder tar fram för Brås räkning. Dessutom redovisade Brå en Sverigerapport 
till ett internationellt samarbete om administrativa åtgärder mot organiserad 
brottslighet, liksom flera vetenskapliga artiklar till internationella antologier 
från forskningsnätverket The European Working Group on Organisational 
Crime (EUROC) och till ett skandinaviskt forskningsnätverk om organiserad 
och ekonomisk brottslighet. 

Även inom detta område producerades flera analyser inom myndighetens sta
tistikverksamhet, främst inom den nya analysfunktionen. På uppdrag av re
geringen redovisades för fjärde året i följd en studie om handläggningstider i 
rättskedjan och hur dessa utvecklats för ett antal brottskategorier, med särskilt 
fokus på ungdomsärenden (rapport 2014:7). Analyserna gäller handläggningen 
från inledd förundersökning till domslut. För sjunde året i rad gav Brå kun
skapsstöd för prognosarbetet till de centrala myndigheterna i rättsväsendet16. 
Prognoserna omfattar verksamhetsvolymer genom rättskedjan, från polis
anmälningar till verkställighet i anstalt. Som framgår av tidigare avsnitt redo
visades också en kortanalys om utvecklingen av brottsskadeersättning17.

Kommunikation med målgrupperna
När forskningsrapporter och andra redovisningar publiceras, görs insatser för 
att resultaten ska nå fram till specifika målgrupper. Redan inför projekten, och 
medan de bedrivs, engageras kontaktpersoner och sakkunniga från berörda 
myndigheter i rättsväsendet. Inför publiceringen av rapporter som berör rätts

14 Finansiering av terrorism. En nationell riskbedömning. Finansinspektionen.
15 Ett samhälle fritt från våld. Utvärdering av regeringens satsningar 2010–2014. (SOU 2014:71.)
16 Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan. Centrala prognoser för perioden 2014–2017.
17 Utvecklingen av brottsskadeersättningen. En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om 

brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.

Olle Westlund och Sara 
Merenius studerade under 
året hur ofta vårdnadshavare 
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deras barn misstänks för 
brott.
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väsendet återupptas dialogen med de särskilt utsedda kontaktpersonerna vid 
sju centrala myndigheter i rättsväsendet. Andra kanaler för att sprida resul
taten är direktutskick till befattningshavare i målgruppen för rapporten, kon
takter med kommunikationsavdelningar och tidskrifter vid myndigheter inom 
rättsväsendet, nyhetsbrev till beslutsfattare inom rättsväsendet samt pressmed
delanden till medierna. 

Flera av rapporterna föredrogs vid andra myndigheter och vid konferenser och 
i flera fall även i Regeringskansliet, i Brås insynsråd och vid målgruppssemina
rier som Brå bjöd in till. Forskningsrönen presenterades vid Bråarrangemang 
som the Stockholm Criminology Symposium, Råd för framtiden, Säker organi-
sation – korruption i Myndighetssverige och Gå på pengarna – om tillgångsin-
riktad brottsbekämpning. Resultat presenterades också vid andra aktörers eve
nemang, såsom Kriminalvårdens FoU-dagar, Polisriksdagen, Polisutbildningen 
i Solna, Polisutbildningen i Växjö, Folk och Försvars rikskonferens, Drogfokus 
och Almedalsveckan. Sammantaget gjorde Brå, utifrån forsknings och utveck
lingsverksamheten, ett 60tal föredragningar under året, där resultat från de 
nya rapporterna var bland de vanligaste inslagen.

En huvudkanal för att sprida forskningsresultaten är myndighetens webbplats, 
www.bra.se, där alla rapporter och andra produkter finns tillgängliga för ned
laddning eller visning. Under året gjordes en mobilanpassning av webbplatsen, 
för att förstärka möjligheterna att nå ut till användarna. Brå driver också den 
populära webbplatsen www.brottsrummet.se, som vänder sig till lärare och 
elever, samt webbplatsen www.criminologysymposium.com, om the Stockholm 
Criminology Symposium. Webbplatserna är välbesökta och nedladdningarna 
många. De tekniska möjligheterna för användare att nå in till webbplatserna 
och för Brå att räkna besök och nedladdningar ändras fortlöpande, vilket för
sämrar möjligheterna till systematiska jämförelser som visar omfattningen och 
utvecklingen över tid. Utformningen och innehållet på webbplatserna utvecklas 
dock successivt, bland annat utifrån återkommande användarundersökningar.

Under 2014 gick Brå ut med 23 pressmeddelanden och tre debattartiklar samt 
arrangerade en presskonferens – och genomslaget i medierna blev även detta 
år stort. Uppföljningar visar att det handlar om tusentals omnämningar i me
dierna, men även på detta område är möjligheterna till systematiska mätningar 
och jämförelser otillräckliga. Brås digitala nyhetsbrev På gång på Brå vänder 
sig i första hand till rättsväsendets myndigheter, med information om de se
naste rapporterna och myndighetens evenemang och engagemang av olika slag. 
Nyhetsbrevet utkom med 10 nummer under 2014 och antalet prenumeranter 
är närmare 4 000. För att skapa dialog med målgrupperna fortsatte Brås sats
ning på sociala medier, där så kallade följare fortlöpande informeras. Under 
året påbörjades också en satsning på att producera poddsändningar om forsk
ningsresultat, som kommer att finnas tillgängliga under 2015.

Givet regeringens krav på metodstöd från Brå till relevanta myndigheter, har 
Brå ökat sitt fokus på kunskapens användbarhet, på målgruppernas behov och 
mottaglighet, samt på hur kunskapen förmedlas. Brå har tagit steg för att detta 
förhållningssätt ska genomsyra verksamheten, vilket i förlängningen kommer 
att främja myndighetens möjlighet att nå fram till relevanta målgrupper på ett 
mer effektivt sätt.
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Krav från regeringen och önskemål från centrala målgrupper
De projekt som Brå redovisar under ett år har ofta sitt ursprung något år tillba
ka i tiden. Därför är det också av intresse att beakta alla projekt som myndig
heten arbetat med under året, oavsett om de avslutats eller ej18. Av samtliga 34 
forsknings och utvecklingsprojekt som Brå arbetade med under 2014, bedrevs 
13 på uppdrag av regeringen, 6 efter förfrågan från andra myndigheter och 15 
på eget initiativ. Av dessa sistnämnda bedrevs 8 i nära samverkan med andra 
myndigheter (se bilaga 3). 

Regeringsuppdragen är i flertalet fall mer omfattande än övriga projekt, och 
mer resurser läggs på dessa än på andra projekt. I slutredovisningen av reger
ingens satsning på polisen ingick exempelvis 4 separata delstudier. 

För att fastställa vad som är av intresse för kommande studier, utöver reger
ingsuppdragen, identifierar Brå angelägna utvecklingsområden genom bland 
annat täta kontakter med framför allt rättsväsendet. Ser man till de 6 studier 
som under året bedrevs efter förfrågan från andra myndigheter, framgår det 
att det som är i fokus är centrala behov hos främst Rikspolisstyrelsen, Säker
hetspolisen, Polismyndigheten i Stockholms län och 2 statliga utredningar. De 
7 av Brå egeninitierade projekten som bedrivs i nära samverkan med andra 
myndigheter belyser frågeställningar som är högt prioriterade av myndigheter 
som Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten samt Försäk
ringskassan och andra kontrollmyndigheter. Flera av projekten har betydande 
inslag av konkret metodstöd.

Brå bedrev under året 8 projekt som myndigheten själv tagit initiativ till, utan 
samarbete med andra instanser i Sverige. Till denna kategori räknas dock även 
de EUfinansierade projekten som bedrivs i nära samarbete med instanser i 
andra länder. Genomgående gäller att de egeninitierade projekten rör frågor 
som Brå bedömer som viktiga att belysa med forskning av hög kvalitet. Det 
handlar om angelägna brottsområden som dödligt våld, personrån och orga
niserad brottslighet. Det handlar även om åtgärdsområden mot organiserad 
brottslighet, liksom om avrapporteringstider i polisens ingripandeverksamhet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att en stor del av forsknings och ut
vecklingsverksamheten bedrivs på direkt uppdrag av regeringen. Den resteran
de delen av verksamheten består av projekt som belyser angelägna utmaningar 
eller utvecklingsområden hos centrala målgrupper, som Brå identifierat på egen 
hand respektive tillsammans med berörda myndigheter.

Prestationer och resultatbedömning
För kunskapsproducerande aktiviteter, som Brås forsknings och utvecklings
verksamhet, är det en utmaning att på ett upplysande sätt mäta och bedöma 
prestationer i relation till kostnaderna för prestationerna. 

I tabell 2 redovisas de samlade kostnaderna och tidsåtgången för tio projekt, 
från det att de startade tills dess att de resulterade i färdiga rapporter under 
2014. Flera av dessa projekt påbörjades två eller tre år tidigare. I tabell 3 re
dovisas motsvarande uppgifter för åtta projekt som avslutades under 2013. 

18 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter med beslutad projektplan, budget och 
registrerad tidredovisning.
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Uppgifterna utgör styckkostnader för projekten, vilket är ett vanligt sätt att 
illustrera kostnader och prestationer.

Tabell 2. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och  
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2014, inklusive skattningar av overhead.

Projekt, avslutade 2014 Kostnader (tkr) Timmar*

20 000 poliser 8 617 14 916

Tillgångsinriktad brottsbekämpning 758 778

Malmösatsningen – Alfred och Selma 1 682 2 851

Utredning av barn som begått brott 2 407 4 224

Korruption i Myndighetssverige 2 504 4 803

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott 2 732 4 516

Brottsförebyggande arbete i hot spots 2 423 4 429

Vårdnadshavare i polisförhör och huvudförhandling 1 896 3 469

Brott i nära relationer 819 1 396

Handläggningstider i rättskedjan (RUS 2014) 231 1 050

*  Timmar för utredare, kommunikationsinsatser, språkgranskning och layout.  
Ej timmar för overheadkostnader och tryckerikostnader. 

Tabell 3. Samlade kostnader och tidsåtgång i timmar för projekt inom forsknings- och  
utvecklingsverksamheten som slutfördes 2013, inklusive skattningar av overhead.

Projekt, avslutade 2013 Kostnader (tkr) Timmar*

Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte** 1 088 1 724

Utvärdering av koncept Karin** 2 363 4 446

Den anmälda korruptionen i Sverige** 856 1 368

Bemötande i domstol** 2 144 3 060

Polisens utredningar om butiksrån 539 936

Samverkan mellan polis och kommun 2 557 5 089

Hatbrott 2 682 5 745

Handläggningstider i rättskedjan (RUS 2013) 391 818

*  Timmar för utredare, kommunikationsinsatser, språkgranskning och layout.  
Ej timmar för overheadkostnader och tryckerikostnader.

** En smärre justering i beräkning av overhead har gjorts från 2013.

Projekten i forsknings och utvecklingsverksamheten är både olika omfattande 
och olika utsträckta i tid. Merparten av kostnaderna avser löner till anställda 
vid Brå, men det finns också inslag av kostnader för särskilda tjänster, som för 
datamaterial, etikansökan och extern vetenskaplig granskning. Brås produk
tion var omfattande om man ser till antalet publicerade alster. Vid sidan om 
stora redovisningar av regeringsuppdrag, varav två berörde dömande verksam
het, togs några produkter fram vid den nya analysfunktionen. 

Ett mönster som framträder är att de projekt som bedrivs på uppdrag av reger
ingen generellt sett har högre styckkostnader än andra projekt. De två projekt 
med högst styckkostnader som avslutades 2014 var regeringsuppdrag, både 
Satsningen på fler poliser och Skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Det mest 
kostsamma projektet var det omfattande regeringsuppdraget att följa upp re
geringens satsning på polisen, som Brå redovisat i inte mindre än fyra rappor
ter. Det ligger i sakens natur att Brå behöver ägna särskilt mycket kraft åt att på 
bästa sätt besvara de frågor som regeringen ställer i form av uppdrag. Det gör 

Ett av de regeringsuppdrag 
Brå redovisade under året 
var en studie av straffmät-
ningsreformen. Den skrevs 
av Klara Hradilova Selin och 
Sven Granath.
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att andra projekt inte kan ägnas samma kraft, utan vanligtvis måste bedrivas i 
något mindre skala. 

Av tabell 2 och 3 framgår att regeringsuppdragen under 2013 och 2014 i ge
nomsnitt genomförts till en styckkostnad på omkring 2 000 tkr. Jämförelsevis 
framgår att projekt där initiativet tagits av samarbetsparter eller myndigheten 
själv i genomsnitt genomförs till en styckkostnaden på omkring 1 500 tkr, även 
om både högre och lägre kostnader förekommer. Än så länge är underlaget inte 
tillräckligt omfattande för att man ska kunna dra slutsatser om utvecklingen 
av styckkostnaderna över tid. Det hör inte till vanligheterna att andra myndig
heter bedriver utpräglad forskning av det slag som Brå gör. Därför finns det i 
dagsläget begränsade möjligheter att jämföra styckkostnader med motsvarande 
kostnader vid andra myndigheter. 

I tabell 4 redovisas årsvisa kostnader för breda områden av prestationer inom 
forsknings och utvecklingsverksamheten. Tabellen visar bokförda kostnader 
under 2012, 2013 och 2014 för respektive enhet och funktion inom forsknings 
och utvecklingsverksamheten. 

Tabell 4. Kostnader per prestationsområde, inklusive skattningar av overhead. 

Forskning och utveckling (tkr) 2014 2013 2012

Enheten för ekonomisk och organiserad brottslighet 9 075 7 599 5 744

Enheten för forskning och utveckling 10 365 7 966 9 190

Enheten för utvärdering och polisforskning 11 168 10 561 8 680

Funktionen för analyser av statistik 1 559 1 686 0

Totalt 32 167 27 812 23 613

Av tabellen framgår att de tre enheterna inom forsknings och utvecklings
verksamheten drog ungefär lika stora kostnader under 2014. Ser man till ut
vecklingen över tre år har kostnaderna ökat mest för forskningen om ekono
misk och organiserad brottslighet. Enheten har varierat i storlek även åren före 
2012, framför allt på grund av extern finansiering. 

Brås produktion av kunskap om olika delar av brottsligheten gav under året 
upphov till flera analyser och publiceringar. Till den höga kunskapsproduktio
nen bidrog inte minst den nya analysfunktionen (placerad i statistikverksam
heten), som tog fram kortanalyser om olika delar av brottsligheten och dess 
utveckling. Brå gör bedömningen att myndigheten på detta sätt ökat sin egen 
och målgruppernas kunskap om brottsligheten och dess utveckling. 

Satsningen på polisforskning – och därmed i några delar även på åklagarverk
samhet – resulterade även detta år i flera omfattande redovisningar. Ser man 
till hur omfattande forskningsbidragen var, till exempel i antalet enskilda stu
dier, handlade det om en klar ökning jämfört med föregående år. Det bekräftar 
den tidigare bedömningen att Brås förmåga att bidra till kunskap om och för 
polisen har förstärkts påtagligt. Kombinationen av en stor omfattning, en hög 
kvalitet och ett stort inslag av metodstöd, bidrar också på ett positivt sätt till 
utvecklingen av polisens verksamhet.

Brå tog under året fram viktig kunskap om andra delar av rättsväsendet, lik
som om övergripande ämnen. I flera fall rörde det sig om redovisningar av 
regeringsuppdrag, exempelvis om vårdnadshavares medverkan i rättsprocessen 
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och om straffmätning vid allvarliga våldsbrott. Det gällde dock även egna ini
tiativ i form av EUprojekt – och därtill bidragen från analysfunktionen.

Bedömningen är att Brås forskning fortsätter att hålla hög vetenskaplig kva
litet. Till detta bidrar den omsorgsfulla planeringen, den höga kompetensen 
inom Brå och den externa vetenskapliga granskningen av myndighetens pro
dukter.
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Verksamheten för utveckling  
av brottsförebyggande arbete

Brås strategiska inriktning för att utveckla det lokala brottsförebyggande arbe
tet fortsatte att stimulera och stödja kunskapsbaserade arbetssätt och struktu
rer för samverkan inom olika områden. Särskilt betonades samverkan för att 
förebygga återfall i brott och samverkan mellan polis och kommun. Verksam
heten omfattade såväl kunskapsutveckling som insamling och spridning av an
vändbar kunskap till lokala brottsförebyggande aktörer. Stora delar av denna 
verksamhet består i att ge metodstöd på olika sätt.

Utvecklingsverksamhet
Brå fullföljde under året satsningen på att stödja samverkan om åtgärder för 
att minska återfall i brott efter kriminalvård, genom regionala utvecklings
seminarier med Kriminalvården, kommuner och andra berörda myndigheter. 
Just utvecklingsseminarier är en arbetsform som har utprovats noggrant, med 
gott resultat. Över 70 procent av de medverkande uppgav att utvecklingsse
minariet hade varit avgörande för att de skulle få igång ett samverkansarbete. 
Utifrån dessa erfarenheter tog Brå under året fram och lanserade ett paket med 
material som gör det möjligt för Kriminalvården och andra parter att på egen 
hand arrangera sådana utvecklingsseminarier. Paketet finns tillgängligt på Brås 
webbplats och innehåller 

1. en handledning med stegförsteginformation för dem som ska  
arrangera seminarier

2. ett workshopkompendium som vägledning i processen att analysera 
situationen och ta fram åtgärdsförslag

3. olika praktiska stöddokument till seminariearrangörerna

4. en idéskrift som presenterar nuläget på området, kunskapsläget utifrån 
forskningen och råd för praktiskt arbete.

På temat samverkan mellan polis och kommun i det lokala brottsförebyggande 
arbetet genomförde Brå under året, i samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL), en stor satsning på sju chefsseminarier i de blivande huvud
orterna i polisens nya regionindelning. Det som lyftes fram var vikten av ett 
kunskapsbaserat arbete, i samverkan. Målgruppen var chefer för nuvarande 
polisområden och närpolisområden samt, på den kommunala sidan, ordinarie 
och vice ordförande i kommunstyrelser, kommundirektörer och andra chefer. 
Syftet var att öka deras medvetenhet om sin roll för att skapa förutsättningar 
för kunskapsbaserat arbete. Vid varje tillfälle framträdde flera medarbetare 
från Brå, och även från SKL och Polissamordningen (som hade i uppgift att 
förbereda och besluta om ombildningen av polisorganisationen). Seminarierna 
lockade sammanlagt cirka 270 deltagare i den strategiskt viktiga målgruppen 
beslutsfattande chefer. Utvärderingar visade att cirka 70 procent av deltagarna 
tyckte att seminarierna var bra eller mycket bra, och att runt 80–85 procent 
menade att de fått nya kunskaper, perspektiv och insikter.

Charlotta Gustafsson har 
under året arrangerat semi-
narier på temat samverkan 
mellan polis och kommun.



32  •  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET  ÅRSREDOVISNING 2014

Ombildningen av svensk polis till en myndighet drevs alltså av Polissamord
ningen, och trädde i kraft från och med 2015. Polissamordningen arbetade 
för att införa en ny styrning av Polisen, som innebär att lokala förhållanden 
och krav ska vägas in i målbilden, genom att processa fram så kallade med
borgarlöften. I slutet av 2014 bistod Brå Polissamordningen genom att följa 
och lämna synpunkter på sju pågående pilotprojekt för att ta fram medborgar
löften, vilket fortsätter in på 2015.

I likhet med tidigare år organiserade Brå den svenska uttagningen till den 
brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award (ECPA). De 
anmälda bidragen granskades av en expertjury, och till vinnare utsågs projektet 
Rätt riktning – etiska riktlinjer mot sexhandel, som drivs av organisationen 
Sveriges Kvinnolobby och som hjälper företag att stärka sina interna riktlinjer 
så att de undviker att bidra till människohandel. I samband med prisceremonin 
arrangerade Brå ett seminarium om människohandel. 

Brå samlar in kunskap och goda exempel genom en systematiserad omvärlds
bevakning, som togs i drift under året. Uppgifter hämtas in från nationella 
och internationella forsknings och utvecklingsprojekt, liksom i samband med 
konferenser och liknande arrangemang. Informationen sorteras och värderas, 
och bildar en av flera utgångspunkter för stödjande insatser.

En viktig kanal för att föra ut kunskap och information om lokalt brottsföre
byggande arbete är avdelningen Förebygga brott på Brås webbplats. Under 
året koncentrerades nytillkommet material till centrala teman för stödet, det 
vill säga arbete mot återfall i brott och samverkan mellan kommun och polis. 
Det tillkom cirka 20 nya artiklar och tre kortfilmer under 2014. Vid årets slut 
var det möjligt att från avdelningen ladda ner totalt 157 slutrapporter från 
projekt som genom åren beviljats ekonomiskt stöd. För att öka kunskapen om 
effekterna av brottsförebyggande arbete, har Brå under senare år övergått till 
att ge ekonomiskt stöd till uppföljningar och utvärderingar av förebyggande 
arbete, i stället för till genomförande av nya projekt. Dessa uppföljningar och 

Chefsseminarierna lockade sammanlagt cirka 270 deltagare.
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utvärderingar får mer handledning och kunskapsstöd än tidigare, vilket gör att 
antalet slutrapporter ökar långsammare än tidigare år.

Under 2014 genomförde Brå en målgruppsundersökning, genom en enkät till 
personer som arbetar med lokalt brottsförebyggande arbete. Enkäten besvara
des av cirka 170 personer i målgruppen för Brås utvecklingsstöd. Enligt resul
taten var kännedomen om Brås stödinsatser god, och insatserna fick gott betyg. 
Enligt enkätsvaren upplever många dock att de behöver mer tid för att göra 
arbetet kunskapsbaserat på ett sådant sätt som Brå verkar för. Enkätresultaten 
kommer att ligga till grund för utformningen av kommande stödinsatser. 

Fördelning av ekonomiskt stöd
För att ge stöd till brottsförebyggande arbete, disponerar Brå anslaget 04 01 
015 001 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete, som även år 2014 omfat
tade 7 157 tkr. 

År 2014 var det andra året av en treårig satsning på ekonomiskt stöd till verk
samheter som bygger på relevanta analyser av problembilder och där utfallen 
följs upp och verksamheterna värderas. I satsningen ingår också att prioritera 
kvalitet framför kvantitet, vilket innebär att ekonomiskt stöd ges till färre pro
jekt, som i stället får mer stöd från Brås sida. Däremot tillämpades inte någon 
särskild prioritering när det gäller typ av probleminriktning eller typ av brotts
förebyggande verksamhet.

Tabell 5. Fördelning av medel år 2014 (tkr)

Beviljade projekt och medel Antal projekt Belopp (tkr)

Ansvarsfull alkoholservering 1 176

Grannsamverkan 1 217

Våld i nära relation 1 245

Klotterförebyggande 1 249

Fördjupad analys av verksamhet 1 250

Trygghetsarbete 4 900

Totalt 9 2 037

Återbetalade projektmedel - -

Av de disponibla medlen fördelades cirka 2 037 tkr till utvärdering av nio loka
la verksamheter efter ansökan om ekonomiskt stöd. Den gemensamma nämna
ren var att verksamheterna utgår från en problemanalys och har tydliga inslag 
av uppföljning. Medlen fördelas således inte för genomförandet av själva den 
verksamhet som ska förebygga brott eller öka tryggheten, utan till uppföljning 
eller utvärdering av insatsen.

Resterande medel användes av Brå för att finansiera insatserna för strategisk ut
veckling av det brottsförebyggande arbetet, som beskrivs ovan. Cirka 4 378 tkr 
användes till personalkostnader och cirka 742 tkr till övriga kostnader. Det 
gjordes inga återbetalningar av ej utnyttjade projektmedel.
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Utvecklingslinjer och resultatbedömning
Under året fortsatte satsningen på att tydligare rikta in stödet till lokalt brotts
förebyggande arbete. Omfattande och fokuserat utvecklingsstöd, både till sam
verkan mot återfall i brott och till samverkan mellan polis och kommun, gav 
påtagligt genomslag på betydelsefull nivå. Utvärderingarna från de seminarier 
och konferenser som Brå arrangerade visar positiva resultat, liksom den ge
nomförda målgruppsanalysen, som också ger vid handen att det finns en stor 
efterfrågan på och behov av utökat stöd. Bland annat uppger 40 procent av 
dem som innehar strategiska funktioner i lokalt brottsförebyggande arbete att 
de inte har tillräcklig kunskap för att arbeta kunskapsbaserat.

Brå hyser också förhoppningen att den fokuserade inriktningen på ekonomiskt 
stöd ska ge värdefulla erfarenheter, men här blir utfallet synligt först senare. 
Engagemanget gentemot polisens nya organisation är nödvändigt och lägger 
grunden för ytterligare insatser framöver. 

Bedömningen är att Brå med befintlig och välfungerande organisation, trots 
begränsade resurser, lyckats bedriva en stödjande utvecklingsverksamhet som 
varit både ändamålsenlig och uppskattad. Brå bedömer att stödet dock skulle 
ha fått ett behövligt och betydligt större genomslag, och på så sätt höjt lägsta
nivån i kommunerna, om det särskilda anslaget hade ökat i takt med övrig 
verksamhet över de senaste åtta åren. 
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Internationell verksamhet

I Brås verksamhet är internationell samverkan en integrerad del. Så är det ex
empelvis i forsknings och utvecklingsprojekten, där det vanligtvis görs genom
gångar av den internationella litteraturen på det område som är i fokus. Det 
förekommer också datainsamlingar i andra länder för att kontrastera förhål
landen i Sverige med situationen i andra länder. Under 2014 inhämtade Brå 
exempelvis uppgifter och expertinformation om sätten att definiera och mäta 
personuppklaring i fem andra länder. Myndigheten medverkade och framträd
de också i ett stort antal internationella sammanhang, som konferenser och 
erfarenhetsutbyten inom olika sakområden. Därutöver tog Brå, som brukligt 
är, emot flera besök från andra länder. Vid sidan om sådana dagliga och integ
rerade internationella insatser genomförs också särskilda internationella akti
viteter.

Brå medverkar i olika EUsammanhang där man harmoniserar statistik eller 
utvecklar ny statistik. Under året tog Brå fram och levererade uppgifter till flera 
statistikinsamlingar inom EU. Vid sidan om rapporteringar till EU besvarade 
Brå även ett flertal andra internationella förfrågningar om den svenska krimi
nalstatistiken. Brå har ett löpande uppdrag från regeringen att för Sverige sam
ordna och besvara en årlig och omfattande enkät från FN. Brå fungerar också 
som nationell kontaktpunkt på hatbrottsområdet gentemot ODIHR19 och gör 
expertinsatser i internationella sammanhang.

Brå medverkar i – eller är huvudansvarig för – forsknings och utvecklings
projekt där medel beviljats från EU. Under året arbetade Brå med fem sådana 
projekt som berörde 

• administrativa åtgärder mot organiserad brottslighet

• straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet

• den organiserade brottslighetens infiltration av legala system

• organiserad brottslighet och internet 

• finansiering av kriminell verksamhet, FINOCA (se även bilaga 3).

Vissa av Brås forsknings och statistikrapporter ges i förkortad form ut på 
engelska, för att möjliggöra kunskapsöverföring till intressenter i andra länder. 
Under året publicerades ett tiotal rapporter på engelska, se bilaga 2.

På uppdrag av regeringen arrangerade Brå för nionde året i följd den interna
tionella tredagarskonferensen the Stockholm Criminology Symposium, som ge
nomförs helt på engelska. Vid årets konferens deltog cirka 500 personer. Drygt 
40 procent av dem och de flesta av de 224 föredragshållarna kom från andra 
länder än Sverige. Det innebär att evenemanget befäste sin ställning som en av 
de största årliga sammankomsterna i världen, där de senaste kriminologiska 
forskningsresultaten presenteras och diskuteras. I samband med symposiet be
lönades de amerikanska professorerna Daniel Nagin och Joan Petersilia med 
the Stockholm Prize in Criminology för sin forskning om framför allt påföljder 
och kriminalvård. Dessa frågeområden var ett huvudtema för konferensen, och 
ett andra huvudtema var i enlighet med traditionen det breda temat samtida 

19 ODIHR: Office for Democratic Institutions and Human Rights.

The Stockholm Criminology 
Prize delas varje år ut  
i Stockholms stadshus.
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kriminologi. Programboken på engelska användes för att marknadsföra konfe
rensen (The Stockholm Criminology Symposium. Program & Abstracts).

Brå ingår tillsammans med Bundeskriminalamt (Tyskland), Home Office 
(Storbritannien) och Wetenschappelijk Onderzoek- en Documetatiecentrum 
(Nederländerna) i ett EUfinansierat forskningsnätverk om organiserad brotts
lighet. Under året arrangerade nätverket den sjunde internationella forsknings
konferensen om organiserad brottslighet, i Wiesbaden i Tyskland. Temat var 
Different faces of organised crime. Myndigheten ingår också i EUnätverket 
GLODERS20 Stakeholder Board, tillsammans med bland annat Home Office 
och FNorganet HEUNI21. Syftet är att för rättsväsendet utveckla modeller för 
att förebygga och bekämpa systematisk utpressning. Dessutom ingår Brå i det 
internationella forskningsnätverket EUROC22, som bevakar och utbyter forsk
ningserfarenheter om ekonomisk brottslighet. I slutet av året deltog Brå vid 
ICPC:s23 elfte kollokvium i Palermo (Italien). Temat för årets möte var Crime 
Prevention in a Mobile World. Brå deltog också under året i ett möte med öv
riga nordiska länders motsvarigheter till Brå i Nuuk (Grönland). 

Liksom tidigare år organiserade Brå också den svenska uttagningen till – och 
själva medverkan i – den europeiska brottsförebyggande tävlingen European 
Crime Prevention Award (ECPA). 

20 GLODERS: Global Dynamics of Extortion Racket Systems.
21 HEUNI: The European Institute for Crime Prevention and Control.
22 EUROC: The European Working Group on Organizational Crime.
23 ICPC: International Centre for the prevention of Crime.

Stockholm Criminology Symposium är en av de största årliga sammankomsterna i världen inom 
kriminologin.
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Stödverksamhet

Brås samlade verksamhet och produktion av statistik, forskning och utveck
lingsstöd till brottsförebyggande arbete fungerar inte utan effektiva stödfunk
tioner. Stödfunktionerna utgörs av enheterna för kommunikation, IT och för
valtningsstöd, samt funktionerna för personal och organisationsutveckling 
respektive juridiskt stöd. Under året bedrev stödfunktionerna såväl löpande 
arbete som utvecklingsverksamhet för att säkerställa myndighetens framtida 
verksamhet. 

Kommunikation
Kommunikationsenheten planerar och genomför kommunikationsinsatser till
sammans med sakenheterna, för att säkerställa att kunskapen når fram och 
att det blir dialog med målgrupperna. Under året var enheten engagerad i ett 
stort antal konferenser och andra aktiviteter där Brås rön kommunicerades till 
rättsväsendets myndigheter och andra berörda. De externa kommunikations
kanalerna utvecklades genom att webbplatsen fick en ny mobilanpassning, ett 
bättre redaktionellt flöde och en bättre sökfunktion. Aktiviteten på myndig
hetens twitterkonto ökade och grunden lades för en serie så kallade poddsänd
ningar, som lanseras 2015. Tillsammans med ledningsgruppen arbetade enhe
ten med att ta fram en ny kommunikationsstrategi för 2015 och framåt. Det 
interna stödet på myndigheten utvecklades genom upphandlingar av grafisk 
formgivning och produktion, språkgranskning, webbutveckling och strategisk 
kommunikationsrådgivning. 

IT
En fortsatt stor uppgift för ITenheten var att även detta år utveckla Brås RIF
relaterade ITlösningar. Detta är nödvändigt både för att säkerställa nuvarande 
statistikproduktion och för att ta till vara de nya möjligheter som RIF stegvis 
ger. Det löpande arbetet dominerades av insatser för att upprätthålla produk
tionen av kriminalstatistiken, liksom för att säkerställa myndighetens alla öv
riga ITbehov. Under året arbetade enheten intensivt med att införa ett trådlöst 
nätverk, att upphandla och införa en ny telefonilösning, att utöka medarbetar
nas möjligheter att få tillgång till internt arbetsmaterial i mobila enheter på ett 
säkert sätt, att införa ett förstärkt skydd mot säkerhetsrisker på internet och 
att ytterligare förbättra den befintliga databaslösningen avseende spårbarhet 
och integritet.

Förvaltningsstöd
Enheten för förvaltningsstöd ansvarar för myndighetens övergripande verk
samhet och utveckling inom områdena ekonomi, registratur och arkiv samt 
kontorsstöd och säkerhet. Under året fortsatte arbetet med att effektivisera 
ärendehanteringen. Äldre digitala handlingar i arkivet sparades om i moderna
re former. Rutiner för scanning i ärendehanteringen togs fram och implemen
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terades. Medarbetare som hanterar många ärenden fick särskild utbildning i 
ärendehanteringssystemet. Utöver det löpande ekonomiarbetet utvecklades och 
infördes, i samarbete med staben, en modell för en sammanhållen budget och 
verksamhetsuppföljning. Dessutom vidareutvecklades myndighetens beräk
ningar av kostnader för overhead. En stor insats under året var att samordna 
renoveringen av myndighetens lokaler, som genomfördes utan driftsstörningar. 

Personal
Funktionen för personal och organisationsutveckling hanterar den löpande 
verksamheten beträffande anställningar och löner, och ansvarar för att ut
veckla strategier och processer inom hela personal och arbetsmiljöområdet. 
Funktionen implementerade under året ett nytt rekryteringssystem, samt nya 
riktlinjer och en ny process för rekrytering. Syftet är att förenkla processen, 
höja kvaliteten och stimulera intern rörlighet. Eftersom Brås lokaler under året 
genomgick en omfattande renovering, lades energi också på att utveckla den 
fysiska arbetsmiljön. Därutöver upphandlades en ledarskapsutbildning för che
ferna som genomförs under 2015.

Juridik
Funktionen för juridiskt stöd hanterar löpande juridiska frågor i myndighetens 
verksamhet och säkerställer att myndigheten och dess personal agerar enligt 
gällande lagar och regler. Funktionen hanterar bland annat frågor om utläm
ning av handlingar och statistikuppgifter, samordnar myndighetens remissytt
randen och granskar alla rapporter som myndigheten publicerar, samt bistår 
vid upphandlingar. Särskilt fokus lades under året på en förstärkt struktur för 
stöd till upphandling och hantering av avtal, samt till medverkan i den rättsliga 
samrådsgrupp som inrättats inom RIF. Dessutom redovisades regeringsuppdra
get om vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa myndighetens verksamhet 
till lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.
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Tabell 6. Sammanställning av verksamhetens totala kostnader, intäkter och transfereringar

Tabellen visar Brottsförebyggande rådets kostnader, intäkter och transfereringar för perioden 2012–
2014, fördelade på verksamheter. Kostnaderna är uppdelade i personalkostnader respektive drift-
kostnader, och intäkterna är uppdelade i externa medel respektive anslagsmedel.

Verksamhet

Kostnader (tkr)

2014 2013 2012

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 35 784 30 995 26 622
  Personalkostnader 31 233 26 795 18 813
  Driftkostnader 4 553 4 200 7 809

Statistikverksamhet 68 726 70 778 64 827
  Personalkostnader 32 568 29 606 29 890
  Driftkostnader 36 156 41 172 34 937

Lokalt brottsförebyggande arbete 7 526 7 984 8 129
  Personalkostnader 6 195 6 046 5 934
  Driftkostnader 1 331 1 938 2 194

Summa personalkostnader 69 996 62 448 54 637

Summa driftkostnader 42 039 47 310 44 941

Summa totala kostnader 112 035 109 758 99 577

Verksamhet

Intäkter (tkr)

2014 2013 2012

Forsknings- och utvecklingsverksamhet 35 784 30 995 26 622
  Externa medel 4 570 4 246 5 611
  Anslagsmedel 31 214 26 750 21 010

Statistikverksamhet 68 726 70 778 64 827
  Externa medel 10 698 17 939 19 205
  Anslagsmedel 58 028 52 839 45 622

Lokalt brottsförebyggande arbete 7 526 7 984 8 129
  Externa medel 164 221 3
  Anslagsmedel 7 362 7 764 8 126

Summa intäkter av externa medel 15 431 22 406 24 819

Summa intäkter av anslagsmedel 96 604 87 352 74 758

Summa totala intäkter 112 035 109 758 99 577

Verksamhet

Transfereringar (tkr)

2014 2013 2012

Utveckling av brottsförebyggande arbete 2 037 2 378 1 982

Summa totala transfereringar 2 037 2 378 1 982
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Personal och kompetens

Brås verksamhet är kunskapsintensiv och genomförs i en miljö som ständigt 
förändras. För att nå verksamhetsmålen är Brå därför beroende av medarbe
tarnas kompetens och förmåga att utvecklas. Ett av myndighetens strategiska 
mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Brå arbetar därför för att skapa goda 
förutsättningar för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Kompetensförsörjning
Den strategiska kompetensförsörjningen är av största vikt för verksamheten. 
Brå har i regel inga problem med att rekrytera nyutbildad personal och per
soner med kortare erfarenhet. Däremot har det visat sig svårare att rekrytera 
personal med mer erfarenhet, även om detta tycks vara på väg att förändras.

Brås ambition är att minska andelen projektanställningar, vilket också skedde 
under 2014, då antalet tidsbegränsat anställda minskade något, till 21 perso
ner. Det kommer dock troligen alltid att finnas ett visst behov av projektan
ställningar, eftersom verksamhetens karaktär medför en ojämn arbetsbelast
ning, som stundvis kräver kortare extra arbetsinsatser för till exempel kodning, 
intervju undersökningar och enklare resultatsammanställningar.

I början av 2014 infördes nya riktlinjer och en ny process för rekrytering. Ett 
nytt rekryteringsverktyg upphandlades och implementerades, i syfte att effekti
visera och höja kvaliteten i rekryteringsarbetet. 

Satsningen på kompetensutveckling fortsatte. Brå upphandlade ett ledarutveck
lingsprogram för chefer, biträdande enhetschefer och enhetsråd, vilket kommer 
att genomföras under 2015.

På Brå arbetar omkring 100 
personer, med kompetens 
inom många områden. 
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Jämställdhet och mångfald
Brå strävar efter att främja likabehandling och motverka diskriminering, för att 
alla ska ha lika möjligheter. I samband med rekryteringar läggs stor omsorg på 
att platsannonserna ska vara könsneutralt formulerade. Dessutom övervägs vid 
varje rekrytering om personer av underrepresenterat kön särskilt ska uppmanas 
att söka. Även under urvalsarbetet beaktas dessa frågor. Utifrån Brås likabe
handlingspolicy uttrycker platsannonserna myndighetens vilja och ambition att 
ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

I december 2014 var 65 procent av de anställda kvinnor och 35 procent män 
(se tabell 7). I ledningsgruppen var 69 procent kvinnor och 31 procent män.

Tabell 7. Åldersfördelningen bland de anställda, uppdelat på kön,  
den 31 december 2014 respektive 2013.

Ålder

Antal anställda 2014-12-31 Antal anställda 2013-12-31

Kvinnor Män Summa % Kvinnor Män Summa %

–34 år 22 9 31 30 29 9 38 36

35–44 år 21 12 33 32 20 15 35 34

45–54 år 18 13 31 30 16 9 25 24

55– år 6 2 8 8 4 2 6 6

Summa 67 36 103 100 69 35 104 100

Hälsa och friskvård
Sjukfrånvaron vid Brå har de senaste åren varit mellan 1,9 och 2,7 procent. 
År 2014 var sjukfrånvaron oförändrat 2,7 procent (se tabell 8). Anledningen 
till det för Brå ganska höga sjuktalet beror till största delen på flera långtids
sjuka, några med sjukdomar som inte är arbetsrelaterade. I en jämförelse med 
andra arbetsgivare är dock inte 2,7 procent ett högt sjuktal. Sedan tidigare 
erbjuder Brå friskvårdstimme, friskvårdsbidrag för motionsaktiviteter, övrig 
friskvård samt subventionerad naprapat och massagebehandling. Dessa initia
tiv bidrar förmodligen till den låga korttidsfrånvaron.

Arbetet med att utveckla riktlinjer och rutiner för hot, trakasserier och inciden
ter pågår och kommer att slutföras i början av 2015.

Tabell 8. Sjukfrånvaro, i procent av arbetad tid, åren 2010–2014.

 2014 2013 2012 2011 2010

Kvinnor 3,0 2,9 2,8 2,3 3,1

Män 2,1 2,2 1,6 1,2 1,7

Totalt 2,7 2,7 2,4 1,9 2,6

Andel anställda under 30 år 1,3 1,8 1,1 1,5 1,8 

Andel anställda i åldrarna 30–49 år 2,8 2,7 2,3 1,6 2,9 

Andel anställda som är 50 år eller äldre 3,3 3,7 3,6 3,2 2,4 

Andel frånvarande 60 dagar eller mer 25,0 11,1 28,5 0 14,8 
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Årsarbetskrafter och antal anställda
Under budgetåret 2014 hade Brå totalt 98 årsarbetskrafter, en ökning med 
sju årsarbetare jämfört med 2013 (se tabell 9). Ökningen beror framför allt 
på satsningar inom statistikverksamheten. I genomsnitt var antalet anställda 
under året 102 personer. Genomsnittsåldern den 31 december 2014 var 41 år, 
vilket är något högre än föregående år.

Under året finansierades 5,7 procent av lönekostnaderna med externa medel. 
Motsvarande nivå för 2013 var 7,4 procent och för 2012 var det 7,3 procent.

Tabell 9. Antal årsarbetskrafter, uppdelat på kön, åren 2010–2014.

2014 2013 2012 2011 2010

Kvinnor 63 60 54 50 48

Män 35 31 30 31 28

Totalt 98 91 84 81 76

Personalrörlighet
Under 2014 hade 21 personer tidsbegränsade månadsanställningar. Det var 12 
medarbetare som slutade sin anställning, och 8 av dessa hade tidsbegränsade 
anställningar (se tabell 10). Övriga tidsbegränsat anställda finns således kvar 
i organisationen. Personalomsättningen bland tillsvidareanställda var endast 
4 procent, vilket är lägre än föregående år, och betydligt lägre än 2011 och 
2012.

Tabell 10. Personalrörlighet, åren 2010–2014.

2014 2013 2012 2011 2010       

Antal nyanställningar 13 23 33 28 22            

Antal avslutade anställningar 12 19 23 25 19
– varav tidsbegränsade 8 12 11 14 14

Antal tidsbegränsade anställda totalt under året 21 25 30 23 26        

Personalomsättning i procent* 4 8 17 15 7             

* Personalomsättningen beräknas exklusive tidsbegränsade anställningar inklusive provanställningar.
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
Belopp i tkr 2014 2013 2012 2011 2010

Låneram Riksgälden
Beviljad 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Utnyttjad 2 767 793 1 385 2 011 1 164

Kontokredit Riksgälden
Beviljad 6 300 6 924 6 924 6 893 6 262
Maximalt utnyttjad 0 0 0 0 0

Räntekonto Riksgälden
Ränteintäkter 52 207 243 256 48
Räntekostnader 5 14 29 34 7

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras 1 165 1 062 973 857 781

Anslagskredit
Anslag 04 01 007 001 2 691 2 450 2 077 2 068 1 878
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 015 001 215 215 215 215 215
Utnyttjad 0 0 0 0 0

Anslagssparande
Anslag 01 06 001 015 0 27 285 339 0
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 007 001 2 650 2 327 1 452 1 970 315
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslag 04 01 015 001 0 0 9 148 2
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Anslag 13 03 001 003 283 0 0 11 0
Varav intecknat 0 0 0 0 0

Bemyndiganden ej tillämplig

Personal
Antalet årsarbetskrafter 98 91 84 81 76
Medelantalet anställda 102 98 90 84 83

Driftkostnad per årsarbetskraft 1 137 1 195 1 173 1 152 1 017

Årets kapitalförändring 0 0 0 0 0
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Resultaträkning 
Belopp i tkr Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 1 96 604 87 352
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 1 165 1 062
Intäkter av bidrag 3 14 214 21 136
Finansiella intäkter 4 52 208
Summa verksamhetens intäkter 112 035 109 758

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 5 69 996 62 448
Kostnader för lokaler 9 337 8 671
Övriga driftkostnader 6 32 134 37 595
Finansiella kostnader 7 5 14
Avskrivningar och nedskrivningar 564 1 030
Summa verksamhetens kostnader 112 035 109 758

Verksamhetsutfall 0 0

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget  
för finansiering av bidrag

2 037 2 378

Lämnade bidrag 8 2 037 2 378
Summa transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring  0 0
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Rättigheter och andra  
immateriella anläggningstillgångar 9 260 248
Summa immateriella anläggningstillgångar 260 248

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet                 10 1 197 8
Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 1 310 843
Summa materiella anläggningstillgångar 2 507 851

Fordringar
Kundfordringar 124 67
Fordringar hos andra myndigheter 1 862 1 488
Övriga fordringar 0 1
Summa fordringar 1 986 1 556

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader 12 2 761 2 049
Summa periodavgränsningsposter 2 761 2 049

Avräkning med statsverket 13 2 486 1 266

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgälden 18 524 20 432
Summa kassa och bank 18 524 20 432

Summa tillgångar 23 552 23 870

Kapital och skulder
Avsättningar
Övriga avsättningar  14 814 674
Summa avsättningar 814 674

Skulder m.m.
Lån i Riksgälden 15 2 767 793
Skulder till andra myndigheter 3 958 2 479
Leverantörsskulder 7 288 6 783
Övriga skulder 1 019 989
Summa skulder m.m. 15 032 11 044

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader  16 4 571 6 262
Oförbrukade bidrag  17 3 135 5 889
Summa periodavgränsningsposter 7 706 12 151

Summa kapital och skulder 23 552 23 870

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen om årsredovisning och budgetunder
lag (2000:605), förordningen om myndigheters bokföring (2000:606) och god redovisningssed.

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagen.

Periodiseringsposter
Som periodavgränsningspost har bokförts belopp överstigande 25 tkr.

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

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

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

Ersättningar och uppdrag
Enligt förordning (2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag, redovisas 
skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats ut 2014. 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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Belopp i tkr 2014 2013

Erik Wennerström
Generaldirektör för Brottsförebyggande rådet 

Skattepliktiga ersättningar 1 062 1 039

Uppdrag: Ledamot i Folke Bernadotteakademiens insynsråd

 Styrelseledamot i Stiftelsen för the Stockholm Prize  
 in Criminology

 Ledamot i internationella rådet för Evidence Based  
 Policing/Police Executive Programme, Cambridge  
 University

 Styrelseledamot i Wennerström & Wennerström AB  
 – utbildning och juridik

 Ledamot i FNinstitutet HEUNI:s insynsråd

 Regeringens särskilde utredare av strategi och mål för  
 hantering och överföring av information i elektroniska  
 kommunikationsnät och itsystem, SOU 2013:110

Tilläggsupplysningar
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Belopp i tkr 2014 2013

Not 1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag 96 604 87 352
Medel som erhållits från statens 
budget för finansiering av bidrag 2 037 2 378
Skillnad mellan intäkter av anslag och anslags
redovisningen pga. uttag av 2008 års semesterdagar 110 87
Summa enligt anslagsredovisningen 98 751 89 817

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 165 1 062
Summa intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 165 1 062

Not 3 Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter 13 219 20 769
Bidrag från EU 172 523
Övriga bidrag 823 156
Summa intäkter av bidrag 14 214 21 136

Not 4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter räntekonto i Riksgälden 52 208
Summa finansiella intäkter 52 208

Not 5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensions
premier och andra avgifter enligt lag och avtal) 46 515 41 417
Övriga kostnader för personal 23 481 21 031
Summa kostnader för personal 69 996 62 448

Not 6 Övriga driftkostnader
Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF/RÄLS)1 9 684 16 207
Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 8 247 8 385
Brott mot förtroendevalda 600 756
SOS, produktion, förvaltning, kvalitetsarbete 264 28
Råd för framtiden, konferens 19 783
Kvalitetsutveckling brottsförebyggande arbete 215 2
Symposiet, konferens 1 177 1 210
Informationsinsatser och uppföljning 614 473
Webben och intranätet 872 667
Rapportproduktion (tidigare Förlagstjänst) 1 118 1 176
Biblioteksservice 523 74
Teknik och infrastruktur 2 909 3 865
GD och staben 989 628
Ekonomihandläggning 716 730
Lokaler (ej lokalhyra) 1 345 71
Övriga myndighetsgemensamma kostnader 641 669
Övriga projekt och verksamheter 2 201 1 871
Summa övriga driftkostnader 32 134 37 595

Jämförelsetalen för 2013 har delvis grupperats om för att förenkla jämförelsen.

1 Tilldelning av medel för samordning och utveckling av rättsväsendets informationsförsörjning,  
2014: 10 000 tkr,  2013: 20 000 tkr.

Noter
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Belopp i tkr 2014 2013

Not 7 Finansiella kostnader
Räntekostnader avseende lån i Riksgälden 5 14
Summa finansiella kostnader 5 14

Not 8 Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till statliga myndigheter 0 250
Lämnade bidrag till kommuner 1 588 1 881
Lämnade bidrag till övriga mottagare 449 247
Summa lämnade bidrag 2 037 2 378

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 5 780 5 450
Årets anskaffningar 138 330
Utgående anskaffningsvärde 5 918 5 780
Ingående ackumulerade avskrivningar 5 532 4 919
Årets avskrivningar 126 613
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 658 -5 532
Bokfört värde (redovisat värde) 260 248

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 1 543 1 543
Årets anskaffningar 1 240 0
Utgående anskaffningsvärde 2 783 1 543
Ingående ackumulerade avskrivningar 1 535 1 518
Årets avskrivningar 52 17
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 587 -1 535
Bokfört värde (redovisat värde) 1 197 8

Not 11 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde 3 853 3 606
Årets anskaffningar 854 414
Avgår årets utrangeringar 0 167
Utgående anskaffningsvärde 4 707 3 853
Ingående ackumulerade avskrivningar 3 010 2 776
Avgår årets utrangeringar 0 167
Årets avskrivningar 387 401
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 397 -3 010
Bokfört värde (redovisat värde) 1 310 843

Not 12 Förutbetalda kostnader 
Förutbetalda hyreskostnader 2 012 1 906
Övriga förutbetalda kostnader 749 143
Summa förutbetalda kostnader 2 761 2 049

Noter
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Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

Not 13 Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans 477 376
Redovisat mot anslag 9 374 9 030
Redovisning av betalningar, anslag 10 160 8 177
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde 309 477

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans 2 327 1 452
Redovisat mot anslag 89 377 80 787
Anslagsmedel som tillförts räntekonto 89 700 81 662
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 2 650 2 327

Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans 584 671
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln 110 87
Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 474 584

Summa avräkning med statsverket -2 486 -1 266

Tilläggsinformation not 13:

Ingående balans, fordran semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag  
220 dagar à 2 653 kr = 583 660 kr

IB
220 dagar

IB
253 dagar

Årets minskning, fordran semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag  
41,5 dagar à 2 653 kr = 110 100 kr

Uttag
41,5 dagar

Uttag
33 dagar

Not 14 Övriga avsättningar
Ingående balans 674 612
Årets avsättning 140 123
Årets använda medel 0 61
Summa övriga avsättningar 814 674

Not 15 Lån i Riksgälden för anskaffning av anläggningstillgångar
Ingående balans 793 1 385
Under året nyupptagna lån 2 538 429
Årets amorteringar 564 1 021
Summa lån i Riksgälden för anskaffning  
av anläggningstillgångar

2 767 793

Beviljad låneram enligt regleringsbrev 5 500 5 500

Not 16 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 3 697 3 494
Upplupna löner inklusive sociala avgifter 600 700
Övriga upplupna kostnader 274 2 068
Summa upplupna kostnader 4 571 6 262

Noter
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Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

Not 17 Oförbrukade bidrag
Oförbrukade bidrag som erhållits från andra myndigheter 2 469 5 619
Oförbrukade bidrag som erhållits från EU:s institutioner 411 270
Oförbrukade bidrag som erhållits från ickestatliga 
organisationer eller privatpersoner 255 0
Summa oförbrukade bidrag 3 135 5 889

Tilläggsinformation not 17:

Specifikation av oförbrukade bidrag som erhållits 
från andra myndigheter

Oförbrukade bidrag som beräknas  
återbetalas inom 3 månader
Kammarkollegiet 263
Rikspolisstyrelsen 11
Domstolsverket 9
Summa oförbrukade bidrag som beräknas 
återbetalas inom 3 månader 283

Oförbrukade bidrag som beräknas  
användas inom 3 månader
Folke Bernadotteakademien 107
Summa oförbrukade bidrag som beräknas 
användas inom 3 månader 107

Oförbrukade bidrag som beräknas  
användas under 3–12 månader
Kronofogdemyndigheten 14
Försäkringskassan 65
Tullverket 7
Rikspolisstyrelsen 291
Inspektionen för socialförsäkringen 30
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 77
Pensionsmyndigheten 99
Centrala studiestödsnämnden 196
Kammarkollegiet 354
Summa oförbrukade bidrag som beräknas  
användas under 3–12 månader 1 135

Oförbrukade bidrag som beräknas  
användas under 1–3 år
Skatteverket 225
Kriminalvården 360
Kronofogdemyndigheten 180
Tullverket 180
Summa oförbrukade bidrag som beräknas  
användas under 1–3 år 944

Summa oförbrukade bidrag som erhållits  
från andra myndigheter 2 469

Noter
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Underskrift

Brottsförebyggande rådet har den 18 februari 2015 fattat beslut om årsredovis
ning avseende 2014.

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

Stockholm den 18 februari 2015

Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet
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Bilaga 1
Besvarade remisser 2014

Justitiedepartementet
Betänkandet Vad bör straffas? (SOU 2013:38)

Betänkandet När vi bryr oss – förslag om samverkan och utbildning för att 
effektivare förebygga våldsbejakande extremism (SOU 2013:81)

Betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Betänkandet Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad 
verksamhet (SOU2013:79)

Betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18)

Betänkandet Synnerligen grova narkotikabrott (SOU 2014:43)

Betänkandet Våld i nära relationer – en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Delbetänkandet Skärpta straff för vapenbrott (SOU 2014:7)

Betänkandet Organiserad brottslighet – förfälts och underlåtenhetsansvar, 
kvalifikationsgrunder m.m. (SOU 2014:63) 

Promemorian Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i 
polisdatalagen

Departementspromemorian En europeisk övervakningsorder (Ds 2013:75)

Promemorian Informationsutbyte för bekämpning av allvarlig brottslighet  
– genomförande av ett samarbetsavtal med Förenta staterna (Ds 2013:48)

Promemorian Arbetsuppgifter för civilanställda vid Ekobrottsmyndigheten

Promemorian Europeisk skyddsorder

Promemorian Höjning av avgifterna till brottsofferfonden

Departementspromemorian Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken  
(Ds 2014:13)

Promemorian EUförordning om civilrättsliga skyddsåtgärder (DS 2014:35)

Departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov 
organiserad brottslighet (Ds 2014:30)

Lagrådsremissen Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets  
rättspsykiatriska undersökningsenheter

Utkast till lagrådsremiss Ökade möjligheter att resa inom EU utan pass

Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för  
brott som rör hot eller våld mot förtroendevalda

Finansdepartementet
Betänkandet Marknadsmissbruk II (SOU 2014:46)

Promemoria med förslag till ny tullbrottsdatalag

Promemorian Förbättringar av husavdragets fakturamodell

Promemorian Minskat svartarbete i byggbranschen (Ds 2014:7)

Promemorian Införandet av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Utkast till lagrådsremiss Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhets
frågor i skatteförfarandet
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Näringsdepartementet
Promemorian Redovisningscentraler för taxi (Ds 2013:66)

Transportstyrelsens framställan om ändring i lagen (2001:558) och förord
ningen (2001:650) om vägtrafikregister samt förordningen (2001:651) om 
vägtrafikdefinitioner

Transportstyrelsens delredovisning av uppdraget att redovisa fördjupade 
analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konkurrensvillkor/
cabotagetransporter och beställaransvar

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att redovisa fördju
pade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Taxiverksam
heten som helhet

Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdraget att redovisa fördjupa
de analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg: Konsekvenserna 
av att införa en möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd genom klamp
ning av fordon.

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om 
vägtrafikregister samt yrkestrafikförordningen (2012:237)

Utbildningsdepartementet
Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan (SOU 
2013:74)

Socialdepartementet
Betänkandet Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättnings
systemet (SOU 2014:9).

Betänkandet Privat införsel av alkoholdrycker (SOU 2014:58)

Slutbetänkandet Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja  
vidareutnyttjande av handlingar (SOU 2014:10)

Promemorian Ersättning för höga sjuklönekostnader (Ds 2014:15)

Kulturdepartementet 
Rapporten Kampsportslagen från 2006 till idag samt promemorian med 
förslag till ändringar i lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa 
kampsportsmatcher och i förordningar på det aktuella området

Arbetsmarknadsdepartementet
Betänkandet Det ska vara lätt att göra rätt (SOU 2014:16) 

Betänkandet Visselblåsare – Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om 
allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Betänkandet Registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48)

Landsbygdsdepartementet 
Delbetänkandet Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning 
och arrendatorers jakträtt (SOU 2014:54)

Övriga remisser 
ILOkommittén. ILOS:s  protokoll till konvention nr 29 om tvångsarbete och 
rekommendation nr 203 om tvångsarbete 
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Bilaga 2
Publicerat av Brå 2014

Rapporter och rapportliknande publikationer

NTU 2013. Om utsatthet, trygghet och förtroende.  
Rapport 2014:1.

13 januari

NTU 2013.  Teknisk rapport. Rapport 2014:2. 13 januari

NTU 2006–2013. Regionala resultat. Rapport 2014:3. 21 januari

Korruption i Myndighetssverige. Rapport 2014: 4. 24 januari

Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan  
(20142017).

26 februari

Skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Rapport 2014:6. 14 mars

Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”.  
Rapport 2014:5.

17 mars

Handläggningstider i rättskedjan. Rapport 2014:7. 20 mars

Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000talet. 26 mars

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15områden. 26 mars

Konstaterade fall av dödligt våld. 31 mars

Användningen av Polisens beslutskoder. 23 april

Brott i nära relationer. Rapport 2014:8. 9 maj

Politikernas trygghetsundersökning 2013. Rapport 2014:9. 15 maj

Gå på pengarna. Rapport 2014:10. 21 maj

Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013. 23 maj

Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling.  
Rapport 2014:11

28 maj

Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen. 
Rapport 2014:12.

16 juni

Politikernas trygghetsundersökning 2013. Teknisk rapport. 
Rapport 2014:16

25 juni

Klassificering av brott. 1 juli

Att förhindra incidenter mot förtroendevalda. 1 juli

Utvecklingen av brottsskadeersättningen. 11 augusti

Hatbrott 2013. Rapport 2014: 14. 21 augusti

Tid för brott. 1 september

Hatbrott 2013. Teknisk rapport 2014:15. 29 september

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?  
Rapport 2014:17. 

1 oktober

Politikernas trygghetsundersökning 20122013. 15 oktober

Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot,  
rån och sexualbrott. 

17 oktober

Kriminalstatistiken 2013. Rapport 2014:18. 30 oktober
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Skärpta straff för allvarliga våldsbrott (kortversion). 3 november

Frågan om sammanhållen resultatredovisning för  
tillgångsinriktad brottsbekämpning. Rapport 2014:19.

7 november

Högaktiva lagöverträdare. 7 november

Utsatthet för brott 2013. Resultat från Nationella  
trygghetsundersökningen (NTU) 2014.

11 november

Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri  
och narkotikabrott.

5 december

Brott begångna av barn. Rapport 2014:20. 17 december

Operationerna Alfred och Selma. Rapport 2014:13. 22 december

Övriga publikationer

Verksamhetsplan 2014 30 januari

Årsredovisning 2013 20 februari

The Stockholm Criminology Symposium.  
Program & Abstracts.

25 april

Engelska publikationer

Reported corruption in Sweden. 24 januari

Longer prison sentences for serious violent crime in Sweden. 14 mars

Police crime prevention in hot spots. 17 mars

The Swedish Crime Survey 2013. 26 mars

Offences in close relationships. 9 maj

The Politicians’ Safety Survey. 15 maj

CCTV Surveillance of Stureplan and Medborgarplatsen. 16 juni

Hate Crime 2013. 13 september

Why did increased police numbers not improve the  
clearance rate?

1 oktober

The effects on reoffending of custodial versus noncustodial 
sanctions.

17 november

Offences committed by children 17 december

Nyhetsbrev från Brå

På gång på Brå 13 januari

På gång på Brå 7 februari

På gång på Brå 19 mars

På gång på Brå 8 maj

På gång på Brå 9 juni

På gång på Brå 3 september

På gång på Brå 9 oktober

På gång på Brå 5 november

På gång på Brå 5 december
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Bilaga 3
Samtliga projekt och verksamheter under 2014 
i statistikverksamheten respektive forsknings och 
utvecklingsverksamheten1

Statistikverksamheten
Regeringsuppdrag eller motsvarande2

Löpande produktion av den officiella kriminalstatistiken

Specialanalys av anmälda fall av dödligt våld

Statistik över anmälda brott, utsatthet för brott och trygghet på  
delområdesnivå

RIF etapp 1 och 2

RÄLS – Rättsväsendets leveranser till Systemet för den officiella  
rättsstatistiken

Kvalitetsarbete inom den officiella kriminalstatistiken

Målgruppsanpassning av den officiella kriminalstatistiken

Utveckling av rättsstatistik

Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Nationell kartläggning av brott i nära relationer och ny modul i NTU

Politikernas trygghetsundersökning (PTU)

Prognoser över verksamhetsvolymerna i rättsväsendet

Hatbrottsstatistiken

Skolundersökningen (SUB)

Handläggningstider i rättsväsendet (fjärde uppdraget)

Handläggningstider i rättsväsendet (femte uppdraget)

Analys av brottsutvecklingen och rättsväsendets verksamhetsresultat

Statistikservice

Internationellt samarbete

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer
Statistikrapporter från RUSdatabasen till Rikspolisstyrelsen

Egeninitierat
–

1 Beteckningarna på projekten och verksamheterna följer där det är tillämpligt Brås verksamhetsplan 
för 2014. Det innebär att beteckningarna kan vara annorlunda än exempelvis titlarna på rapporter 
där resultaten presenteras. Därutöver har några av projekten tillkommit under året, vilket gör att 
beteckningarna inte har någon motsvarighet i exempelvis verksamhetsplanen.

2 I flera fall har Brå valt att avgränsa och arbeta med en viss delinsats, men alla statistikverksamheter 
följer ytterst av allmänna eller direkta instruktioner från regeringen.
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Forsknings- och utvecklingsverksamheten3

Regeringsuppdrag eller motsvarande
Nättrakasserier

Utredning av barn som begått brott

Bedrägerier

Uppföljning av satsningen på polisen

Utvärdering av olaga förföljelse och kontaktförbud

Larm och skyddspaket

Utvärdering av 2010 års straffmätningsreform

Sysselsättning i anstalt

Vårdnadshavares närvaro i rättsprocessen

Nationell riskbedömning avseende finansiering av terrorism i Sverige

Målsägandes medverkan i rättsprocessen

Fråga om sammanhållen resultatredovisning på brottsutbytesområdet

Hot och våld mot politiker, tjänstemän m.fl.

Efter förfrågan från andra myndigheter och aktörer
Korruptionen i Myndighetssverige (Säkerhetspolisen och Försvarsmakten)

Södertäljesatsningen (Polismyndigheten i Stockholms län)

Utvärdering av kameraövervakning (Polismyndigheten i Stockholms län)

Malmösatsningen, Operationerna Alfred och Selma (Rikspolisstyrelsen)

Hemliga tvångsmedel (Datalagringsutredningen)

Uppföljning av handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor m.m. (Utredningen 
Nationell strategi för att nå målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra)

Egeninitierat – i nära samverkan med andra myndigheter
Otillåten påverkan från ekobrottslingar (Ekobrottsmyndigheten)

Hot spotinriktat polisarbete (Rikspolisstyrelsen, Polismyndigheterna  
i Stockholms och Södermanlands län)

Tre städer (Polismyndigheterna i Skåne, Stockholms och Västra  
Götalands län)

Intyget som dörröppnare till välfärdssystemen (Försäkringskassan  
och 16 andra berörda myndigheter och instanser)

Antologi om tillgångsinriktad brottsbekämpning  
(Ekobrottsmyndigheten m.fl.)

Försäkringsbedrägerier – en selektionsstudie (Svensk Försäkring)

Uppgjorda tävlingar och matcher – Matchfixning (Riksidrottsförbundet m.fl.)

3 Som projekt i forskningsverksamheten räknas verksamheter under året med beslutad projektplan, 
budget och ekonomisk förbrukning som inte är försumbar. Det är sällsynt men förkommer att det 
bedrivs arbete som leder till rapporter som inte har sådan grund, vilket under året gällde rapporten 
The effects on re-offending of custodial versus non-custodial sanctions, som togs fram av anlitade 
externa forskare.
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Egeninitierat – i huvudsak på egen hand
Det dödliga våldets utveckling

Personrån

Administrativa åtgärder mot organiserad brottslighet (EUfinansierat)

Straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (EUfinansierat)

Den organiserade brottslighetens infiltration av legala system (EUfinansierat)

Organiserad brottslighet och internet (EUfinansierat)

FINOCA, EUprojekt om finansiering av kriminell verksamhet (EUfinansierat)

Avrapporteringstider i ingripandeverksamheten
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