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Resultat 

2017  2018  2019  

  
Andel 

svarande 

Andel 
svarande 

Andel 
svarande 

Kommuner/stadsdelar med en brottsförebyggande 
samordnare  som arbetar minst 50 % med frågorna   34 % 43 % 

Kommunsamordnare som gått en utbildning i 
brottsförebyggande arbete någon gång 40 % 35 % 49 % 

Kommuner/stadsdelar som med ett lokalt 
brottsförebyggande råd eller motsvarande strategisk 
samverkansorganisation 84 % 86 % 84 % 

Kommuner/stadsdelar som gjort en kartläggning av 
lokala brottsproblem under det senaste året 70 % 58 % 64 % 

Kommuner/stadsdelar som har aktuella 
samverkansöverenskommelser  89 % 92 % 87 % 

Indikatorer på utvecklingen av det brottsförebyggande arbetet i kommunerna 2017-2019 

Det brottsförebyggande arbetet i Sverige - 
nuläge och utvecklingsbehov 2020 
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Brottsutvecklingen i Sverige fram till 2015 
• Utsattheten störst i storstäder och större städer, minst på landsbygden.  

• Vad gäller personrån är skillnaden i utsatthet är störst och för bilstöld är 
skillnaden minst mellan storstad och landsbygd.  

• För misshandel, rån och bilstöld har skillnaderna i utsatthet blivit mindre, 
beror på att utsattheten minskat i städerna –  närmat sig landsbygdens 
lägre nivåer.  

• Utsattheten för bedrägeri störst i storstäder, över tid har  
den ökat mest på landsbygden.  

• Utsattheten för bostadsinbrott är minst på landsbygden.  

• Analysen visar att otrygghet/oro att utsättas för brott är  
störst i storstäder/större städer, minst på landsbygden.  

• Skillnaderna har minskat över tid 
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Kommunernas brottsförebyggande arbete och 
identifierade problem, Kortanalys 2020 

• Det brottsförebyggande arbetet är mindre strukturerat i 
landsbygdskommuner.  

• I landsbygdskommuner har samordnaren i genomsnitt hälften så stor del 
av arbetstiden avsatt till brottsförebyggande arbete.  

• Samordnare i landsbygdskommuner har något mer sällan utbildning i 
brottsförebyggande arbete.  

• Dessutom uppger landsbygdskommuner i mindre utsträckning att de 
kartlagt lokal problematik, genomfört orsaksanalys och följt upp åtgärder.  

 

• Däremot syns ingen skillnad mellan landsbygdskommuner  
och andra kommuner i förekomst av ett lokalt  
brottsförebyggande råd.  
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Tabell 2. Brottsförebyggande arbete uppdelat efter landsbygdskommuner respektive andra kommuner. 
Kommunenkäten 2019. 
  Landsbygdskommuner Andra kommuner 

Genomsnittlig del av samordnarens arbetstid som går åt till 
brottsförebyggande arbete 

22% 44% 

Samordnaren har någon form av utbildning i brottsförebyggande 
arbete, genom: 

41% 51% 

akademisk utbildning 0% 27% 

Brås basutbildning 26% 18% 

annan utbildning 18% 17% 

Lokalt brottsförebyggande råd eller motsvarande 
samverkansorganisation finns 

85% 84% 

Lokal brottsproblematik har kartlagts det senaste året 54% 65% 

Orsaksanalys av lokala brottsproblem har genomförts 31% 45% 

Följt upp någon åtgärd mot lokala brottsproblem, genom: 23% 36% 

processuppföljning 8% 21% 

produktionsuppföljning 15% 28% 

effektuppföljning 13% 17% 
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Andel kommuner/stadsdelar som i sin lokala kartläggning identifierat olika 
problem, uppdelat efter landsbygdskommuner och andra kommuner.  
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Vad har vi gjort på Brottsförebyggande rådet? 
• Regionala nätverksträffar   

• Studerat skillnader mellan olika kommuntyper i vår årliga rapport  

• Deltar i regionala projekt och satsningar kring brottsproblem 

• Sprider goda exempel – artiklar, webbinarium och föreläsningar 

• Bevakar särskilt området i vår omvärldsbevakning och analys 

• Ekonomiskt stöd för utvärdering till små kommuner 

• Konsekvenser på grund av covid-19  
 

 

 

 

 

 


