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Redaktören har ordet

V

älkommen till ett nytt nummer av Tidskrift för Kriminalvård.
Under sommaren har en stor kriminologikonferens ägt rum
”The Stockholm Criminology Symposium”. Det är en av de
största internationella konferenserna inom ämnet, späckad med kunskap inom fältet. Justitiedepartementet har instiftat ett internationellt
pris inom området kriminologi, ”The Stockholm Prize in Criminology”. Vinnaren ska bland annat ha ökat kunskapen om orsaker till brott
på individuell och strukturell nivå, givit kunskap om effektiva och humana påföljder, preventionsstrategier samt stöd för brottsoffer. Priset
delas ut på konferensen och tilldelades i år David Farrington, pionjär
när det gäller utvärdering av tidiga preventionsinsatser. I detta nummer
ger tidskriften en samlad bild av effektiv brottsprevention. Man bör
börja redan under graviditeten menar Farrington. Sverige skulle kunna
ligga i framkant när det gäller tidig prevention om vi utnyttjade vår
förnämliga organisation med mödravårds- och barnavårdscentraler.
Barnmorskor och barnsjuksköterskor har stor kunskap om vilka barn
och familjer som skulle behöva stöd och alla nyfödda barn får ett besök.
Med ett sådant uppdrag och det lilla resurstillskott som krävs, skulle
olika former av utsatthet som leder till utveckling av en kriminalitet
och/eller missbruk förebyggas.
Professor Sven-Åke Lindgren från Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap har varit projektledare för en grupp forskare som
studerat bränder och upplopp. Går de att förebygga? Går de att stoppa
innan det blir upplopp? Vad är den tändande gnistan? Har media en roll
i spridningen? Det är frågor som forskarna ger svar på. En kunskap som
är nödvändig om vi ska kunna arbeta förebyggande. Förloppet har vissa
likheter med upplopp i fängelse, en tändande gnista och en reaktion på
en längre tids missnöje enligt min uppfattning. Ett möte mellan två
storheter, fängelset och välfärdsepoken beskrivs både i samtal med
Roddy Nilsson och i recension av hans nyligen utkomna bok.

Birgitta Göransson
birg.goransson@comhem.se
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The Stockholm
Criminology Symposium
Det åttonde ”Stockholm Criminology Symposium” hölls i Stockholm
i juni 2013. Tidskrift för kriminalvård sammanfattar årets symposium i tre artiklar.
Av Birgitta Göransson

S

ymposiet har blivit en etablerad årlig
internationell mötesplats för kriminologer och forskare inom andra discipliner, myndigheter, opinionsbildare och
andra med intresse för kriminalpolitik. De
senaste forskningsresultaten presenteras
och forskare och praktiker utbyter erfarenheter och skapar nätverk. Ett huvudtema för
årets konferens var evidensbaserad brottsprevention utifrån att förhindra ett liv med
brott. I samband med symposiet delas The
Stockholm Prize in Criminology ut. Årets
pris gick till professor David P. Farrington
från Cambridge University för hans pionjärarbete och utvärderingar av tidiga preventionsinsatser. På symposiet presenterades totalt 57 seminarier och debatter under
tre dagar.
Konferensen öppnades av Brottsförebyggande rådets generaldirektör Erik Wennerström. Justitieminister Beatrice Ask deltog i
en inledande debatt med temat ”Skyddad
från ett liv i kriminalitet, evidensbaserad
prevention och forskarnas råd till politiker”.
Prisvinnaren Farrington deltog i debatten
liksom andra internationella forskare från
Storbritannien, Kanada och Schweiz. Man
berörde frågor som hur viktigt det var med
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tidig prevention. I princip bör man starta
redan under graviditeten och lära mödrar,
ha preventionsprogram i förskolan, föräldrautbildning och färdighetsträning. Forskarna menade att deras olika preventions-

Utmaningen är att
påverka politiker att
investera tidigt
program har visat sig effektiva i ”cost
benefit”-analyser men att problemet är att
politiker inte vill investera för ett resultat
som visar sig 20 år senare. Utmaningen är att
påverka politiker att investera tidigt.
Ministern påpekade att problemet är att vi
har ett budgetsystem som vilar på årsbasis
och att preventionsinsatser inte löses av ett
program som är effektivt utan av multimodala insatser. Bäst vore förstås att börja under graviditeten.
Diskussion fördes även om screening,
d.v.s. att identifiera problembarnen. Men
olika barn har olika behov. De flesta barn
med riskbeteende utvecklar inte kriminali-
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tet. Screening får inte bli stigmatiserande
utan måste kopplas ihop med att barnen får
den extra hjälp de behöver.
En forskare som studerat ett land med
många nationaliteter (50 procent av befolkningen), nämligen Schweiz, kunde påvisa
att de ungdomar som integrerats i landet
genom deltagande i sociala fritidsaktiviteter
inte utvecklade ungdomskriminalitet i jämförelse med ungdomar med samma etniska
bakgrund som inte deltog. Han menade att
man borde fokusera mer på fritidsaktiviteter
än på barn och familjer. Mentorprogram
gav bättre resultat än familjeträningsprogram.
Ett problem är att överföra program från
ett land till ett annat och tro att det går att
direkt implementera med samma resultat.
Sverige har implementerat och testat många
evidensbaserade program. Om programmen rör färdighetsträning och ökad förmåga till självkontroll är det viktigt att föräldrarna är positiva till programmet. Man
måste lära sig mer om när programmen
fungerar. Det finns exempel på program
med ”peer-intervention” som haft negativ
effekt och övervakning av sociala aktiviteter
som haft en stark positiv effekt.
Justitieministern ställde frågan till forskarna när man ska göra en individ ansvarig
för sina handlingar: ”När ska man kräva att
den unge oavsett sin bakgrund ska ta ansvar?” På ministerns fråga svarade forskarna
att straffmyndighetsåldern är olika i olika
länder. I Schweiz är den 10 år och i Sverige
15 år. Man menade att det ska vara ett straff
men ungdomarna/barnen ska ha ett gott
omhändertagande. Interventionen måste
komma snabbt. Den unge ska inte behöva
vänta. Tiden måste vara kort mellan brott
och straff också med hänsyn till brottsoffret.
Alla under 18 år erbjuds ofta behandlingsprogram i olika länder men efter 18 år är det
Tidskrift för Kriminalvård 2013:3

bara fängelse som erbjuds. Man går från stöd
till straff. Man borde utveckla behandling
för 18-24-åringar. Barndomen förlängs nu
för tiden. Ungdomar ska göras delaktiga i
programmen och föräldrar involveras i föräldraprogram. Det finns särskilda program
också för att involvera multiproblemfamiljer. Ett exempel från Schweiz visade att immigrantfamiljer inte saknade förmåga att
motverka sina ungdomars negativa utveckling men att de var väldigt negativa och försvarsinställda till att bli förhörda. Man valde
då att i stället gå hem till föräldrarna och ha
ett familjesamtal med mycket bra resultat.
Detta stoppades tyvärr av åklagare och justitieministern.
Farrington påpekade att alltför mycket
policy bottnar i enstaka spektakulära fall i
stället för forskningsbaserade policys för
hela gruppen ungdomsbrottslingar.
När det gäller ”cost-benefit” har preventionsprogrammen god effekt även på andra
variabler än brottslighet, exempelvis bättre
hälsa hos individerna och att de väljer att utbilda sig. Programmen måste inte vara väldigt effektiva för att vara lönsamma. Ministern ställde frågan om vi ska arbeta mer på
individnivå eller mer på samhällsnivån. Ett

Investera inte i
fängelsesystem
exempel på effektivt arbete på individnivån
menade en forskare är att ge läkemedelassisterad behandling. Den drar missbrukaren
från fängelset.
Sätt in alla former av preventionsprogram
och investera inte i fängelsesystem summerade forskarna. Det är aldrig för tidigt och
aldrig för sent avslutade David P. Farrington.
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David P. Farrington 2013 års pristagare i kriminologi
Av Thomas Ekbom

David P. Farrington
Fil dr i psykologi vid Western Psychiatric Institute and Clinic
vid University of Pittsburg 1969.
Professor i psykologisk kriminologi (Psychological Criminology) 1992
Professor emeritus 2012
F har publicerat fler än 20 böcker och över 100 forskningsartiklar
i enskilda kapitel i olika böcker.
F har genomfört en av de längsta och mesta extensiva longitudinella studierna
av ungdomsbrottslighet och vuxnas kriminalitet som någonsin gjorts.
F har ett multidimensionellt perspektiv för att förklara kriminellt beteende.
Han menar att sociala, personliga och ekonomiska faktorer påverkar individen till brott.
Olika faktorer spelar större och mindre roll under olika tidsperioder i individens liv.
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J

erzy Sarnecki, professor i kriminologi
vid Stockholms universitet och en av de
två ordförandena i prisjuryn motiverar
valet av David Farrington till vinnare av
Stockholm Prize in Criminology:
”Farringtons arbete är ett utmärkt exempel på hur bra kriminologisk forskning kan
bidra till att minska brottsligheten och öka
människors livskvalitet.”
Farrington har kommit fram till fyra centrala slutsatser:
1. Risk- och skyddsfaktorer för framtida
kriminalitet uppträder mycket tidigt i
livet.
2. Barn med hög risk för kriminalitet kan
bli hjälpta praktiskt taget redan från
födseln
3. Ett stort antal program för barn under 10
år är mycket effektiva.
4. Investeringar i program med tidiga
insatser mot kriminalitet sparar stora
summor av skattebetalarnas pengar.
Här följer en sammanfattning av Farringtons prisföreläsning.
Risk- och skyddsfaktorer
Enligt Farrington finns det följande viktiga riskfaktorer för brottslighet:
• individuella: impulsivitet, låg närvaro i
skolan, låg nivå av empati
• familj: dålig tillsyn, kylig attityd, dåligt
föräldraengagemang, splittrad familj, kriminella föräldrar, unga föräldrar
• syskon och vänner: brottsliga syskon och
vänner
• skola: skola med hög brottslighet
• socioekonomi: låg inkomst, fattigt boende
• samhälle: grannskap med hög brottslighet
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Farrington gav exempel på insatser där
man angripit riskfaktorer: I Pittsburgh såg
man till att föräldrarnas tillsyn av barnen
ökade, vilket ledde till lägre brottslighet
(Farrington et al: 2002).
Farrington hittade bl.a. följande skyddsfaktorer i en longitudinell studie (the Cambridge Study in Deliquent Development),
där individer i södra London följdes från 8 år
till 48-50 år:
Bland problemtyngda barn:
• låg utåtriktad läggning
• låg neuroticism
• föräldraharmoni
• få vänner
• moder med heltidsarbete
Bland fattiga barn:
• god tillsyn från moderns sida
• föräldraintresse i utbildning
• låg impulsivitet
Enligt Farrington söker samhället både
minimera risker och stimulera skyddsfaktorer, men kunskapen om de senare är mindre
kända.
Att arbeta med att minska risker har en
bieffekt – man fokuserar på det dåliga. Att
arbeta med skyddsfaktorer ger optimism
om att skapa ett bättre samhälle. Positiva
program (som t.ex. att förbättra hälsovård
och att utveckla kompetens) är också mer
acceptabelt för samhället.
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Programinsatser
Farrington redovisade under sin föreläsning
också en rad framgångsrika program riktade
till barn i syfte att förebygga brott. Ett exempel:
• David Olds, professor i pediatrik vid Coloradouniversitet, genomförde en studie
kallad Nurse Family Partnership programme (Elmira, New York 1973).
• 400 slumpmässigt utvalda mödrar fick
hembesök av sjuksköterskor under sin
graviditet och hembesök även efter förlossningen.
• Hembesök genomfördes varannan vecka,
varvid sjuksköterskorna gav råd om barnuppfostran, i näringslära och barnutveckling.
• Vid en uppföljning efter femton år hade
de utvalda mödrarnas barn arresterats för
brott i hälften så många fall som barnen i
kontrollgruppen.
Farrington genomförde också en metaanalys av brottsförebyggande insatser i familjer
(Farrington & Welsh 2003).
Kriterierna för utvärderingen var:
• Målgrupp: familjer där insatserna riktats
mot familjefaktorer.
• Mätning av brottslighet och antisocialt
beteende.
• Slumpmässigt genomförda experiment
med matchad kontrollgrupp.
Minst 50 barn i varje undersökning (i experiment- och kontrollgrupp tillsammans).
40 utvärderingar.
Analysen visade att interventioner i familjer medför en 20-procentig minskning av
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antalet dömda personer. För varje pund som
betalades ut för insatser i familjer kunde fem
pund sparas.
Kostnader för brott
Kostnader som brottslighet medför:
• Kostnader för ersättning av stulet och skadat gods.
• Kostnader för rättsväsendet (polis, domstolar, fängelser, påföljder i frivård).
• Kostnader för hälsovård, sjukvård, utbildning, sociala insatser, bortfall av lön m.m.
• Brottsoffrens smärta och lidande.
En undersökning i Kanada visade att t.ex. en
våldtäkt leder till en kostnad på i snitt
246000 dollar och ett rån till en kostnad på
i snitt på 39 000 dollar. I Storbritannien har
Brand och Price (2000) uppskattat kostnaden för brott under ett år till 60 miljarder
pund (ca 600 miljarder kronor).
En undersökning i Seattle (Farrington et
al 2003) visade att för varje tillfälle som en
vuxen man eller kvinna hade varit i domstol
hade de, enligt egenrapportering, begått
trettio brott.
Frågan är vilket det bästa sättet att reducera
kostnaderna för brott är. Mer fängelse? Fler
poliser? Mer samhällstjänst? Mer brottsförebyggande åtgärder?
Donohue et Siegelman (1998) beräknade
att om man låste in 50 procent fler i fängelse
under 15 år skulle det leda till att brottsligheten skulle minska med 5-15 procent. Om
pengarna i stället investerades i brottsförebyggande program för högriskungdomar
skulle det leda till att brottsligheten skulle
minska med 7-26 procent.
Tidskrift för Kriminalvård 2013:3

Nagin har undersökt (Nagin et al 2006)
hushållens vilja att betala för olika brottsförebyggande åtgärder. I snitt var de beredda
att betala 126 dollar mer i skatt för brottsförebyggande program med hembesök av
sjuksköterskor. De var i snitt beredda att betala 81 dollar mer i skatt för införande av
längre straff.

• Föräldraträning
• Barnträning
• Lärarträning
• Antimobbnings program
• Mediakampanjer
• Träning i att klara svåra situationer
• Upprättande av nya policystrategier

Communities that care
Eftersom det finns så många riskfaktorer
borde det finnas många olika åtgärder som
riktas mot barn, familjer, vänner, skola och
samhället. Men det är svårt att reda ut vilka
inslag ett paket med dessa olika åtgärder
som skulle vägas in.

David Hawkins(2009) utvärderade
CTC. Han undersökte 24 lokala samhällen
i USA och fann bl.a. att CTC programmen
ledde till att 24 procent färre ungdomar började med kriminalitet.

I USA har försök gjorts att skapa insatser
med sådana åtgärder.
Ett exempel är CTC (Communities That
Care). Inom ramen har program skapats
enligt följande schema:
I en kommun träffas de ledande politikerna och tjänstemännen och beslutar att
genomföra ett CTC-projekt.
En styrgrupp för CTC upprättas.
En undersökning av problem, risker och
skyddsfaktorer genomförs med hjälp av enkäter och genomgångar av register hos polis,
skola, sociala myndigheter m.fl.
En uppskattning görs av givna resurser.
Program väljs ut från en meny av strategier
(se nedan), vilka visat sig effektiva.
Programmen genomförs och effekterna
utvärderas.
En meny av strategier kan se ut så här:
• Hembesök före födelsen
• Intellektuella stimulansprogram i förskolan
Tidskrift för Kriminalvård 2013:3

Nationella planer mot utslagning
Farrington talade om hur en nationell plan
kan byggas upp för att förhindra social utslagning.
2006 presenterade premiärminister Tony
Blair en sådan nationell plan. Den innehöll
• fokus på tidiga insatser när barn är i riskzonen
• inrättande av en akademi för föräldraträning
• program för hembesök riktade mot barn i
riskzonen från födelsen till tvåårsåldern
• relationsutbildning och förbättrad tillgång till preventivmedel för att motverka
tonårsgraviditet
• åtgärder riktade mot familjer inkluderande program med uppfostran och familjeterapi
• åtgärder riktade mot vuxna med psykiska
problem och kaotiska liv.
Farrington konstaterade att planen senare
hade övergivits men att premiärminister
David Cameron i år hade inrättat en Early
Intervention Foundation för Storbritannien.
9

Farrington förordade nationella enheter
som kan
• kontinuerligt avsätta pengar till förebyggande program
• ge teknisk hjälp till lokala enheter
• övervaka kvaliteten i programmen
• sätta standard för utvärderande forskning
• erbjuda träning i förebyggande arbete
• sätta upp en nationell agenda för förebyggande arbete och samordna olika departementsinsatser
• registrera utvärderingar
• ge råd till regeringen om effektiva program.
Sammanfattning
Farrington sammanfattade sina ståndpunkter så här:
• Vi behöver longitudinella och experimentella studier.
• Faktorer som stimulerar positiv utveckling och skyddsfaktorer ska studeras närmare.
• Faktorer som dämpar eller underlättar positiv utveckling ska undersökas mer.

• Förändringseffekter hos individer ska studeras mer.
• Åtgärdsprogrammen ska följas upp långsiktigt.
• Systematisk granskning ska ske av riskoch skyddsfaktorer liksom cost benefitanalyser av olika åtgärder.
• Undersökningar bör göras av skillnader
mellan officiella och självrapporterade
brott.
• Studier i ett land bör göras om i andra länder.
Detta leder till att
• tiden är mogen att inrätta nationella strategier för tidiga insatser i alla länder
• strategierna kan baseras på CTC
• det finns ett behov av nationella och lokala
brottförebyggande enheter
• fokus ska sättas på gynnande/skyddsfaktorer och riskfaktorer
• effektivitet ska mätas ordentligt i slumpmässiga experiment
vinster och kostnader för tidiga insatser
ska mätas och jämföras med vinster och
kostnader för insatser i rättsväsendet.
Thomas Ekbom
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Två seminarier i Stockholm
Kriminalvårdens seminarium på The Stockholm Criminology Symposium om effekter av interventioner på temat evidensbaserad brottsprevention innehöll tre presentationer:

1. Resultat av utvärdering av nio behandlingsprogram för dömda personer inom kriminalvården
Av Martin Lardén, chef för central samordning i behandlingsfrågor vid Kriminalvårdens utvecklingsenhet.

grammet och andelen som fullföljer har
ökat senare år. Avbrotten kan bero på förflyttningar till andra anstalter, beslut om
utsluss, misskötsamhet i anstalt eller helt
enkelt avsaknad av motivation eller olämplighet för programmet.

Manualbaserade behandlingsprogram i
Kriminalvården har utvecklats från 1997 till
2010. Det var vid starten ca 250 program av
varierande slag vid olika anstalter och i frivård. Idag har Kriminalvården 13 ackrediterade behandlingsprogram för olika målgrupper av dömda varav nio behandlingsprogram har följts upp i kontrollerade studier med avseende på återfall i brott. Behandlingsinsatser i Kriminalvården bygger
på tre principer
• Riskprincipen – Intensiva insatser vid högre risk, inga insatser vid låg risk
• Behovsprincipen – Fokusera på kriminogena behov
• Mottaglighet – Anpassa pedagogiken till
målgruppen

Utvärderingarna fokuserade på behandling genomförd mellan åren 2003 och 2006
och återfall definierades som en ny dom till
fängelse eller frivård. De intagna som deltagit i behandling följdes upp och deras återfallsfrekvens jämfördes med en grupp intagna som deltagit i program genom Cox
regression. Analysen visade i allmänhet goda
resultat där den behandlade gruppen hade
lägre återfallsfrekvens i jämförelse med den
matchade kontrollgruppen. Det gällde
emellertid bara de som slutfört behandling,
inte de som börjat men avbrutit den. De tre
programmen som används för missbrukare
– OSAPP (en utveckling av Våga Välja),
PRISM och 12-stegsbehandling – hade alla
positiva resultat, liksom OTO, ett individuellt program. Programmet för sexualbrottslingar (ROS) visade liten positiv men inte
signifikant förändring, så också IDAP, program för personer dömda för brott i nära
relationer. För IDAP kunde dock en positiv
trend utläsas. Ett av behandlingsprogrammen, ART, visade i utvärdering ett negativt

Varje år slutför cirka 9 000 individer behandlingsprogram i frivård eller på anstalt.
Många fler påbörjar program men avbryter
av olika anledningar. Men 85 procent av alla
som påbörjar program avslutar också pro-
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resultat, d.v.s. fler återfall i den behandlade
gruppen. Kriminalvården har därför slutat
at använda ART-programmet. Vid mätning
av behandlingsmiljöerna där programmen
tillämpas har Kriminalvården generellt
goda behandlingsmiljöer vid internationella jämförelser.

2. Utvärdering av en intervention
som ger arbete. Reducerar arbetsrehabilitering av dömda deras återfall i
brott?
Av Elisabeth Nordén, utredare vid Kriminalvårdens utvecklingsenhet
Tidigare forskning har redovisat ett samband mellan arbetslöshet och brott. Det
kanske kan vara möjligt att reducera återfall
i brott genom arbete. Kvasiexperimentella
studier har påvisat reducering av återfall
medan RCT-studier inte har kunnat påvisa
detta. I den aktuella studien undersöktes om
arbetsrehabilitering enligt modellen Krami
påverkar möjlighet till anställning och återfall i brott.
Krami har ett rehabiliteringsprogram
med det övergripande målet att hjälpa dömda att få ett arbete och bli laglydiga. Programmet baseras på ett samarbete mellan
frivården, arbetsförmedlingen och socialtjänsten och innehåller följande komponenter:
• Introduktion
• Gruppdeltagande
• Fritidsaktiviteter
• Stödjande arbetsträning
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Deltagarna i Krami åren 2007 till 2009
(n=965) jämfördes med andra klienter i kriminalvården som inte deltog i programmet.
Genom en form av matchning justerades för
ålder, antalet domar, våldsbrott, missbruk,
psykiatriska problem, kriminalitet i familjen, tidigare arbetslivserfarenhet, gift eller
sammanboende och utlandsfödd. Cox regressionsanalys användes på de matchade paren. Varje programdeltagare jämförde sin
matchade person. Återfall definierades som
skäligen misstänkt för nya brott. Anställning definierades som att ha någon arbetsinkomst.
Resultat
Krami-deltagarna hade signifikant högre
sannolikhet att få en inkomst.
Ingen signifikant skillnad mellan gruppernas återfall i brott, 44 % i Krami-gruppen och 45 % i den matchade kontrollgruppen.
Programdeltagarna utskrivna till arbete/
utbildning hade signifikant lägre risk för
återfall i brott.
Avhopparna från programmet hade signifikant högre risk för återfall i brott i jämförelse med den matchade kontrollgruppen.
Utvärderingen visar positiv effekt när det
gäller att få anställning men inte med avseende på återfall i brott. RCT-studierna stödjer resultaten. Det är möjligt att arbete reducerar återfall i brott, men att programmet
kanske inte påverkade benägenheten att bli
anställd i tillräckligt hög för att reducera
återfallsrisken. Resultaten kan fortfarande
vara påverkade av störande faktorer. Avhopparna hade en liten men signifikant högre
risk att skäligen misstänkas för nya brott.
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3. Bruk och missbruk av socioekonomiska modeller inom området kriminalitet och drogberoende
Av Fredrik Dahlin gruppchef vid Kriminalvårdens forskningsenhet i Göteborg och
stf enhetschef vid utvecklingsenheten
Socioekonomiska modeller är kraftfulla
och ger lätt användbara argument för att
motivera interventioner och andra åtgärder
inom många områden, till exempel inom
kriminologiska området där höga kostnader
för brott har identifierats senare år både vad
gäller offentliga och personliga kostnader.
Det finns emellertid också exempel på att
socioekonomiska argument använts i olika
sammanhang för att legitimera insatser utan
att ha en trovärdig orsak – verkan relation
och utan rimliga beräkningsmått. Sådana
argument tenderar att visa extremt god
”pay-off”, men riskerar att erodera trovärdigheten hos socioekonomiska modeller i
allmänhet. Användning av socioekonomiska modeller (SEM) har ökat avsevärt. Utvärderingsmetoderna skiljer sig åt; man mixar
direkta och indirekta kostnader, har olika
approach för att utvärdera interventionerna
och har olika tidsspann för att beräkna effekterna. Resultaten riskerar att skilja sig
kraftigt åt beroende på vilken metod man
använt.
Det finns fördelar med SEM som att tydliggöra kostnader för missbruk och kriminalitet för allmänhet och beslutsfattare och
att ge möjlighet till att jämföra olika interventioners effektivitet. Pengar är ett gemensamt språk som är lätt att förstå.
Risker och fallgropar när man använder
SEM:
1. Använda socioekonomiska argument
utan någon analys
Exempel på argument utan någon analys
är mormor som menar att ”Politikerna bor-
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de satsa på ridskolor. Jag har sett så många
flickor som förändrat ett destruktivt liv tack
vare ridningen”. Eller den lokale politikern
som säger ”Denna arena kostar mycket
pengar men vi vet att vi får pengarna tillbaka
eftersom våra pojkar kommer att ägna sig åt
sport i stället för att ta droger eller göra andra
dåliga saker.”
2. Prissätta icke-finansierade poster
Hur skulle man kunna inkludera icke finansierade poster för ett mord, en våldtäkt,
miljöförstöring? Självklart skattas värdena
olika mellan olika individer.
3. Identifiera högra kostnader för ett problem och rättfärdiga vilken intervention
som helst utan att värdera effekterna
Interventioner beskrivs ibland som lyckade enbart därför att de är riktade mot ett allvarligt problem. Bara för att ett problem är
allvarligt är det inte motiverat att göra vad
som helst. Interventionen kan ha negativa
effekter. Ju mer kostsamt ett problem är desto viktigare är det att välja en metod med
solid evidens. Interventionerna kan ibland
beskrivas som lyckade fast de endast är baserade på att gruppens problem är omfattande
och tunga. Eller att man påstår att det rent
generellt visar att positiva förändringar ägt
rum.
4. Påvisa mycket goda socioekonomiska
resultat baserade på svaga ”orsak-verkan”- analyser (t.ex. lita bara på enskilda
klientupplevelser av god effekt)
Exempel på argument: ”Vi vet att denna
intervention fungerar mycket bra – deltagarna kommer ut i mycket bättre form.” När
både deltagare och personal tror väldigt
starkt på metoden kan det bli problem. Entusiasm och tro är viktiga för att få en inter13

vention att fungera, men tro är en svag
grund för utvärdering. Andra fel kan vara att
inte ha kontroll över parallella interventioner eller urval av deltagare.
5. Jämföra korta interventioner med
långa effekter
Ibland redovisar man livslånga socioekonomiska resultat som en följd av en kort intervention. Man antar att effekten är kvar
även om den inte går att observera.
Rekommendationer för användning av
SEM
• Gedigen och noggrann utvärdering av interventionen
• Rimlig skattning av tidsrymd för effekten
• ”Om något verkar för bra för att vara sant
så är det förmodligen inte sant”
• Använd etablerade beräkningsmodeller,
försiktig, icke-spekulativ utan säker information
• Även måttliga resultat är värdefulla
• Det är bättre att visa solida resultat med 8
gånger pengarna tillbaka än icke evidenta
argument för 80 gånger pengarna tillbaka
Sammanfattat av Birgitta Göransson
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På temat “Contemporary
Criminology” hölls ett
seminarium om forskning
från bio-kriminologin.
Av Carina Drugge
En studie var “Reduced right hemisphere
activation in violent offenders: A MRI study
of working memory and impulsivity” genomförd av doctor Victor T. C. Cheng från
universiteten i Cambridge och Soochow,
Taiwan.
Studien berörde 29 män i Taiwan som delades in i fyra grupper: en grupp med personer som begått affektivt (känslomässigt)
våld, en grupp som begått annan typ av våld,
en grupp som inte begått våld samt en kontrollgrupp. Sammanfattningsvis hade de
båda våldsgrupperna flest personer som
uppfyllde egenskaper för måttlig till hög
grad av olika personlighetsstörningar, mer
brister i hjärnans strukturer samt svagt utvecklade exekutiva funktioner (t.ex. förmåga att planera, organisera, strukturera vardagen, skjuta upp behovstillfredsställelse
o.s.v). De brister som formats i hjärnans tidiga utveckling gjorde att personerna hade
svårare att hämma sina reaktioner och tenderade att förändra yttre händelser i syfte att
minska inre spänning och tankemässigt
obehag. Andra problem som noterades var
svårigheter att uttrycka sig språkligt och att
lösa problem eller uppnå mål med hjälp av
våld.
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Min reflektion
Man bör komma ihåg att det var få personer
i studien så det är svårt att veta om dessa resultat gäller i allmänhet. Däremot väcks en
del funderingar och frågor hos mig som jag
funderat över många gånger i mina möte
med våldsdömda klienter som uppvisar just
de svårigheter som beskrivs ovan. När det
gäller begreppet personlighetsstörning så
avser det att individen har olika svårigheter
att anpassa sina reaktioner och sitt samspel
med andra utifrån olika situationer. Man
gör som man alltid har gjort så att säga. I
kombination med de andra brister som redovisades så uppstår frågor som huruvida
personer med dessa svårigheter verkligen
kan anses vara helt ansvariga för sina handlingar? Hur kan samhället arbeta för att
hjälpa individer med dessa svårigheter att
kunna kompensera för sina brister för att
minska deras inverkan i individens och
medmänniskors vardag? Hur kan vi i Kriminalvården bli bättre på att förstå och bemöta
klienters utagerande beteenden så att de får
möjlighet att hitta fungerande strategier
som kan hjälpa dem att hantera olika situationer på ett mer genomtänkt och konstruktivt sätt? När det gäller den sista frågan har vi
olika behandlingsprogram som innehåller
färdighetsträning på flera av de berörda problemområdena. Däremot saknas i mitt
tycke ett helhetsgrepp där klienter under
verkställigheten får träna och applicera nya
färdigheter på ett strukturerat och kontrollerat sätt i vardagen. Programinsatserna är
kortvariga om man ser till den problematik
som beskrivs. Dessutom anser jag att det
många gånger behövs insatser av personal
med specialkompetens i den här typen av
problematik och tänker då på behovet av
neurologiska utredningar samt att det behövs psykologer som kan förstå hur bristerna yttrar sig hos den enskilda individen och
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dessutom komplexiteten i hur bristerna
samspelar med varandra och konsekvenserna därav. Förståelse räcker inte utan det behövs ett behandlingsupplägg där psykologer
hjälper målgruppen att på flera plan bearbeta och arbeta med sin problematik. Insatserna bör löpa från anstalt (för de klienter
som döms till fängelse) till frivård för att ge
klienterna möjlighet att hitta fungerande,
kompensatoriska strategier som används
över så lång tid som möjligt så länge verkställigheten räcker. Därefter bör klienterna få
möjlighet att fortsätta sitt förändringsarbete
under liknande former med samhällets
hjälp. Jag uppfattar att vi har många klienter med de svårigheter som studien kunde
uppvisa och för det finns inga snabba lösningar.
Carina Drugge
Programledarutbildare/leg. psykolog, Kriminalvårdens
utvecklingsenhet, central samordning i behandlingsfrågor, våld och kriminalitetsgruppen
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Påföljdspraxis och
behandlingsstafetten
HD:s praxisändring i narkotikamål får nu konsekvenser för bland
annat Kriminalvården. Tidskriften speglar i tre artiklar det rådande
läget. Först ut är Lars Nylén och Fred Nyberg, som efterlyser ökad
samverkan mellan flera samhällsdiscipliner.

Av Lars Nylén och Fred Nyberg

Högsta domstolen har i en unik serie domar, 18 st på en rad – ”det är svårt att hinna
räkna dem alla”, radikalt skakat om i påföljdspraxis rörande narkotikabrott. Det är
tveksamt om HD tänkt på och bekymrat sig
om konsekvenserna utöver straffpåföljden.
Nu har regeringen tillkallat en utredare
(Dir. 2013:62) för att överväga och föreslå
de ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straffrättslig reglering för
narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott som tydligt ger uttryck för en sträng,
fast och konsekvent syn på all illegal hantering av narkotika. I det ingår att se över
straffskalorna för narkotikabrott, ta ställning till vilka omständigheter som gör brottet grovt och om ett synnerligen grovt brott
bör införas.
En vetenskapligt väl meriterad expertgrupp arbetar på Socialstyrelsens uppdrag
med att ta fram underlag för att revidera
2007 års nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård. En preliminär version
beräknas vara klar våren 2014.
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Det är angeläget att arbetet med de nya
nationella riktlinjerna sker ur perspektivet
att lagstiftningen kommit i otakt med missbruksproblemets, kunskapslägets och behandlingsmetodernas utveckling. Det är
angeläget också eftersom svensk missbruksoch beroendevård alltjämt anses ha sina rötter i gångna tiders fattigvård (Missbruksutredningen, SOU 2011:35, s. 19 f). Idag
tycks det dessutom billigare för många huvudmän att göra fel än rätt.

Det är tveksamt om HD
bekymrat sig över konsekvenserna.
Det är många frågor som ständigt återkommer i sammanhanget. Hur kommer
lagstiftaren och rättspraxis framgent att
blanda straff och behandling vid påföljdsbestämningen och på vilka grunder bestäms
behandlingen? Blir det ”salta och pepprametoden” eller något evidensbaserat och
nationellt ackrediterat? Hur kommer överTidskrift för Kriminalvård 2013:3

gången mellan olika huvudmän att fungera
– med god kontinuitet i en väl samordnad
behandlingsstafett eller blir klienten en
bricka i ett ”Svarte Petterspel”? Vilken kontroll finns på verksamheten i olika behandlingshem och de pengar som pumpas in där?
Vad spelar samsjuklighet för roll? Är beroende ett socialt problem eller ett sjukdomsproblem? Det är inte ovanligt att en huvudman nekar insatser med hänvisning till att
en annan huvudman först måste göra sina
insatser, vilket försätter individen i ett moment 22. Redan inom en och samma myndighet kan det vara kärvt att få olika verksamhetsgrenar att kugga i varandra effektivt,
exempelvis inom Kriminalvårdens frivård,
häktes- och anstaltsverksamhet. Andra huvudmän tar det lugnt när klienten ”sitter
inne” och missar att utnyttja den tiden och
har nu missat HD:s praxisändring och att
klienterna inte ”sitter inne” på samma sätt
som nyss.
Hur hanterar man nya substanser och
blandmissbruk och vad vet man om hur
droger förstärker effekterna av varandra?
När övergår drogen från att ge kickar till att
kidnappa hjärnan och skapa beroende? Vad
vet man om designade droger som via nätet
saluförs som ofarliga, enbart på den grund
att de inte är klassade som olagliga, och har
tillverkats utan någon som helst kvalitetskontroll? Tar man till sig de nya vetenskapliga rönen om haschens och marijuanans
farlighet och försämrande effekt på IQ?
Missbruk är ett allvarligt hot mot samhället
och människors hälsa. I Sverige har vi en restriktiv narkotikapolitik, som syftar till ett
samhälle fritt från narkotika. Den straffrättsliga regleringen har betydelse inte enbart för den konkreta brottsbekämpningen
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utan i hög grad även för hur människor uppfattar farligheten och allvaret med bruk av
olika droger. Missbrukare jämför gärna den
ena drogen med den andra. Då har samhällets syn på olika droger och den relativa farligheten betydelse och hur samhället markerar avståndstagande till missbruk av olika
droger. Dessutom är det väl känt att tillgängligheten ökar risken för att fler ska
hamna i missbruk.
Det är heller inte okänt att de flesta langarna knarkar och de flesta knarkarna langar
(från gram till kilo).

Flera samhällsdiscipliner
måste öka sin samverkan

Aktuell kunskap om droger, inte bara
vårdideologi, är av stor betydelse när det gäller att inkludera personer i olika behandlingsprogram och att utforma relevanta strategier och program för effektiv behandling.
Påföljdspraxis har även betydelse för hur
olika samhällsorgan involveras, hur man får
en fungerande behandlingsstafett. Den nya
praxisen i narkotikamål innebär en ansvarsförskjutning och att flera samhällsdiscipliner måste finna och öka sin samverkan.
Minskad användning av fängelsestraff innebär inte bara minskat beläggningstryck i
fängelserna och risk för ökat antal ”svängdörrsklienter”, utan även att behandlingsansvaret måste fångas upp på ett annorlunda
sätt än tidigare av missbruksvården och socialtjänsten. Tyvärr är socialtjänsten i landet
väldigt ojämn när det gäller förmågan att
springa sista sträckan i stafetten, eller ännu
hellre den första sträckan, och därvid erbjuda en kunskapsbaserad och differentierad
17

missbruks- och beroendevård (Missbruksutredningen, SOU 2011:35, s. 110 f ).
Nya droger dyker upp, gamla droger säljs
under nya namn, som lagliga och ofarlig.
Man hittar på nya sätt att ta droger och kombinera droger (förutom klassiskt knark även
smärtstillande, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel men också läkemedel
mot beroende som Metadon och Subutex)
och illegala droger sidomissbrukas med legala förskrivningar. Man prövar sig fram,
blandar droger fjärran från de biverkansstudier som krävs vid prövning av nya läkemedel. Missbrukarna själva blir som experimentdjur. I vissa fall luras man att tro att det
som ännu inte är olagligt är ofarligt. Det kan
jämföras med att spela rysk roulett, ett experimenterande på liv och död. Det är mycket
som kan relateras till missbruk (vare sig det
gäller alkohol, narkotika eller dopning –
sjukdom, olycksfall, våld och prostitution).

De kriminella personer som ligger bakom
tillverkningen och distributionen av s.k. designade droger och nätdroger, inte sällan
tillverkade under slabbiga förhållanden, har
bara en sak i sikte – tjäna pengar. Man saluför preparat som lagliga bara för att det ännu
inte är klassade. Man riktar in sig på unga
människor som söker spänning i livet. Försäljning kan ske via nätet, men också under
falska oskylda etiketter i vanliga butiker på
stan. Amerikanska Drug Enforcement Administration (DEA) skrev i juni 2013: ”Designer synthetic drugs are often marketed as
herbal incense, bath salts, jewelry cleaner, or
plant food, and have caused significant abu-
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se, addiction, overdoses, and emergency
room visits”. Här blir det tyvärr inte samma
hallå och allmän upprördhet som när nötköttet i butiken visar sig vara hästkött. Ändå
är det nog ingen som lurats äta en hamburgare med hästkött som bara därför blivit
missbrukare, blivit paranoid och våldsam,
hallucinerat, fått hjärtrusningar, blodtrycksproblem, förlorat medvetandet och
kanske dött.
När nya droger och nya sätt att bruka droger, enskilt eller i kombinationer, dyker upp
måste farligheten bedömas, inte genom
hugskott, utan grundat på forskningsbaserad kunskap.
U-FOLD är ett forum för forskning om läkemedels- och drogberoende vid Uppsala
universitet som utifrån tvärvetenskapliga
utgångspunkter vill biträda praktiker, vårdens huvudmän, myndigheter och politiker
med kunskap inom området. U-FOLD vill
hjälpa till att föra samman olika drogforskningsområden inom akademin men också
att kommunicera kunskap och förkorta avståndet mellan universitetsforskning och
olika aktörer och praktiker ute i samhället.

Lars Nylén är generaldirektör och adjungerad direktor
vid Forum för Forskning om Läkemedels- och Drogberoende (U-FOLD) vid Uppsala Universitet.
Fred Nyberg är professor i biologisk beroendeforskning vid Uppsala universitet och koordinator för UFOLD. Han har medverkat som sakkunnig vid ett stort
antal narkotikarättegångar.
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Vem ska ta stafettpinnen
i behandlingskedjan?
När färre narkomaner fångas upp i Kriminalvårdens behandlingssystem måste socialtjänst, beroendevård och kriminalvården – i väntan
på ny lagstiftning – teckna avtal om samverkan i hela landet, skriver
Birgitta Göransson.
Av Birgitta Göransson

När tillämpningen av straffskalan förändras kommer färre narkomaner att kunna
fångas upp i Kriminalvårdens behandlingssystem om inte arbetssätten förändras. Kriminalvården har ägnat mycket tid och kraft
åt att mobilisera ansvariga i kommuner och
landsting för att få till stånd den vård som
kartläggningar och påbörjad behandling visat att missbrukaren behöver. Nu måste
landstingens beroendevård och kommunernas socialtjänst arbeta på ett annat sätt
om inte missbrukarna ska utveckla allvarligare beroendetillstånd, ökad samsjuklighet
och utsatthet. När vårdinsatser minskar fördjupas missbruk och misär. Socialstyrelsen
har undersökt hur omfattande nedskärningar i vården under 1990-talet påverkat
narkotikamissbrukarnas situation. När
samhället skar ner vårdinsatser och andra
stödjande insatser var det narkomanerna
som drabbades först genom att de blev fattigare, arbetslösa, sjukare och utvecklade ett
allvarligare missbruk.
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Den förändrade
påföljdspraxisen är bra.
Den förändrade påföljdspraxisen är bra.
Längre straff för narkotikabrott påverkar
varken narkotikabrottsligheten eller narkotikamissbruket. Straffen har höjts vid flera
tillfällen utan att påverka brottsligheten eller missbrukets omfattning.
Sverige har en fast och tydlig narkotikapolitik med tydligt avståndstagande till narkotika och en total enighet bland olika politiska partier och befolkningen. Sverige har en
ungdom som i mycket högre grad än de
flesta ungdomar i Europa säger nej till droger. Däremot har vi en allt större grupp av
tunga narkotikamissbrukare som behöver
vård och vi har i jämförelse med många länder en hög dödlighet bland missbrukare.
För att komma tillrätta med detta krävs aktiva insatser av hög kvalitet och välfungeran19

de samverkan mellan ansvariga myndigheter. Lösningen är inte legalisering utan att
erbjuda vård kopplat till förbud.
Effekter av ändrad påföljdspraxis för
kriminalvården
Den förändrade praxisen har fått genomslag
i kriminalvården främst genom en överföring från grova brott till brott av normalgraden samtidigt som det totalt sett skett en
sänkning av strafftiderna. Mellan 2011 och
2012 minskade antalet fängelsedomar över
ett år med ca 200. Samtidigt ökade antalet
fängelsedomar under fyra månader med ca
150. Nyintagna i anstalt dömda för grova
narkotikabrott minskade från ca 300 till
200. Mellan 2011 och 2012 minskade behovet av anstaltsplatser med ca 450 (se vidare artikel i denna tidning från utvecklingsenhetens horisontspaning).
Kriminalvårdens insatser
Kriminalvården har en mycket väl genomtänkt och professionell vårdkedja för narkotikamissbrukare. Kompetenta uppsökare
fångade år 2012 upp 7626 personer på häkten, utredde beroendeproblematiken och
motiverade till vård. 21 anstalter har 964
behandlingsplatser avskilda från normalplatser för missbrukare av alkohol- och/eller
narkotikamissbrukare. Behandlingsplatserna har ett varierat utbud av behandlingsmetoder. Där placeras narkotikamissbrukare
motiverade att förändras. All forskning har
påvisat vikten av att särskilja motiverade
narkotikamissbrukare från andra dömda
missbrukare för att ”skydda dem” från den
negativa påverkan som den kriminella subkulturen innebär. En kultur som finns i alla
slutna system som omhändertar individer
med kriminell identitet. Ofta är denna negativa påverkan osynlig för Kriminalvårdens personal. På behandlingsplatser och i
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frivården genomförs väl utvärderade behandlingsprogram av en välutbildad och
engagerad personal. 9400 klienter (olika
klientgrupper inräknade) fullföljde och avslutade olika behandlingsprogram år 2012.
Insatser som följs upp och utvärderas av en
utvecklingsenhet med hög vetenskaplig
kompetens.
Nödvändiga förändringar för en mer
offensiv narkomanvård i kriminalvården
Det finns ingen annan behandlingsverksamhet för narkomaner i Sverige som är så
genomtänkt, med så hög kompetens och så
väl dokumenterad och utvärderad. Dessutom når den många missbrukare. Resultaten
av verksamheten begränsas och ska begränsas av att den ligger inom ett straffsystem.
Behandling inom ett straffsystem kan aldrig
likställas med eller ersätta behandling och
utveckling i frihet. Men den är en god och
professionell start i en behandlingskedja
som ibland räcker som insats för att bryta
missbruket, men som i många fall kräver
uppföljande behandling under längre tid,
kompletterad med arbete eller studier och
bostad. Den läkemedelsassisterade behandling som startats under senare år är ett nödvändigt och viktigt komplement. Av kriminalvårdens 5000 platser är 16 platser på tre
anstalter vikta för denna målgrupp. Men
varför finns tomma platser på dessa små avdelningar? Kriminalvården har varje dag
över 3000 narkomaner i anstalt att söka kandidater till dessa platser. Det finns modeller
för samverkan, exempelvis ITOK (integrerat team för Kriminalvårdens opiatberoende klienter) i Stockholm att lära av. Att dessa
platser inte utnyttjas beror till en del på att
beroendevården ibland krånglar men framför allt måste det bero på att Kriminalvårdens personal inte arbetar tillräckligt aktivt
för att tillgodose detta vårdbehov.
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Olika former av utsluss och alternativ
till fängelsevistelser
Antalet vårdvistelser på behandlingshem,
placeringar i familjevård och antalet kontraktsvårdsärenden sjunker. De få platserna
som finns på halvvägshus är inte fyllda. Antalet missbrukare har inte minskat och inte
heller antalet långtidsdömda men häktestider och anstaltstider är kortare. Vad beror
det sjunkande antalet klienter i utsluss på?
Frågor man ställer sig:
Hur snabbt kommer frivården till häktet
för att utreda kontraktsvård? Hur samarbetar frivården med uppsökare som tidigt kan
identifiera behövande?
Vilar beslut om utslussinsatser på ”gamla
prognoser” om återfall ställda direkt efter
domen och grundade på historiska fakta om
klientens tidigare och aktuella brott i stället
för den eventuella förändring som kan ha
ägt rum under tiden i anstalt och påvisats av
personal med aktuell klientkontakt?
Initierar personalen på anstalt utslussåtgärder? Initierar frivården utredning om
halvvägshus?
Minskar familjevårdsplaceringar för att
de inte bevisats minska återfall i brott? Effekten av familjevård är svår att mäta. Klienternas behov är komplexa och insatser aldrig
desamma för olika klienter. Avstår man från
en insats för att den inte är enkel att utvärdera? Forskningen visar att en av de viktigaste faktorerna för att bryta en kriminell
karriär är att man utvecklar prosociala relationer. Det är bland annat det man gör vid
en familjevårdsvistelse.
Måste man tolka behov av vårdvistelse
bokstavligt? Kan det inte finnas ett rehabiliteringsbehov med olika innehåll utan direkt
vård? Har lagstiftaren avsett och definierat
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vård som enbart placering på behandlingshem? Idag kan vi få fysisk träning på recept
från doktorn. Varför kan inte kriminalvårdens klienter få arbetsträning, boendeträning och socialträning, som rehabiliteringsinsats inom ramen för vårdvistelsebegreppet?
Sätts särskilda villkor för utevistelse för tidigt när kriminalvården inte har kunskap
om den intagnes vilja och förmåga att ta ansvar för sin förändring? Idag säger man hellre
nej till många som skulle lyckats än riskerar
att ha gjort felbedömning i något enstaka
fall.

Kriminalvårdens
personal måste arbeta
mer offensivt.
För att hålla jämna steg med den nya påföljdspraxisen måste Kriminalvårdens personal arbeta mer offensivt när det gäller att
initiera och genomföra olika former av utsluss och öka genomströmningen i kriminalvårdens anstaltssystem samtidigt som
större krav på samverkan från kommuner
och beroendevård måste ställas.
Nödvändiga förändringar för en
offensiv narkomanvård inom socialtjänst och beroendevård
Missbruksutredningen SOU 2011:35
I Missbruksutredningen (SOU 2011:35)
föreslogs en ny lag som ett komplement till
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen där ansvarfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- sjukvården definierades
och krav på samverkan lagstadgades. Regeringen har lagt utredningen på hyllan och
inte tagit ställning till något av de viktiga
förslag som lagts. En tydlig lagstiftning som
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kräver samverkan och gemensam finansiering av rehabiliteringen av missbrukare är
nödvändig och en förutsättning för att underlätta kriminalvårdens samarbete.
Klienttrycket kommer att öka på kommuner och landsting såvida de inte stänger
dörren och gör sig svårtillgängliga. Genom
färre och kortare häktningar och fler frivårdspåföljder kommer klienttrycket också att
öka i frivården. Det ställer större krav på att
beroendevård och socialtjänst samarbetar
med frivården. Tydliga direktiv om samverkan med Kriminalvården måste ges.
En offensiv specialiserad uppsökande narkomanvård behöver utvecklas av kommuner och landsting, som möter upp missbrukaren på häktet, i domstolen, tillsammans
med frivårdaren i gemensam öppenvårdsmottagning, före frigivning från behandlingsavdelning. Varje utredning om kontraktsvård borde behandlas snabbt för att ge
domstolen underlag vid korta häktningstider. Det går att utveckla en offensiv vård.
Det har man gjort förut. I ”Aidspropositionen” 1987 krävdes att varje injektionsmissbrukare skulle sökas upp och motiveras till
vård. Uppsökare från socialtjänsten fanns på
häkten, avgiftningsavdelningar, polisens gatulangningsgrupper och sjukhusens akutmottagningar. Insatser som snabbt avvecklades i början av 1990-talet då statens finanser skulle saneras och kommuner och landsting skulle spara.
Med dagens mer kompetenta socialtjänst
och beroendevård vägledda av Socialstyrel-
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sens riktlinjer och SKL:s stora satsning
”Från kunskap till praktik”, skulle en offensiv satsning ge mycket bra resultat. Mötte
den också upp Kriminalvårdens numera
mycket professionella insatser och tog över
stafettpinnen snabbt och tidigt så skulle
missbruket reduceras och utvecklingen mot
en allt större grupp tyngre missbrukare förhindras.
Med mindre behov av fängelseplatser och
möjlighet att stänga avdelningar borde
medel kunna frigöras inom Kriminalvården
att överföras till frivården med uppdrag att
arbeta mer offensivt med kontraktsvård,
vårdvistelser och utsluss. Medel borde avsättas i frivården för skapandet av fler samlokaliserade mottagningar där beroendevård,
socialtjänst och frivård delar lokaler och arbetar med missbrukare. Fler team som arbetar likt ITOK borde skapas i andra delar av
landet som utreder behov av och fyller platser för läkemedelsassisterad behandling och
som arbetar offensivt mot socialtjänst och
beroendevård. Politiker inom landsting och
kommun samt högre tjänstemän borde informeras tydligt om de goda resultat som
kriminalvården åstadkommer i form av färre återfall och den kostnad kriminalvården
avlastar kommuner och landsting genom
att kriminalvården betalar för vårdvistelse
och kontraktsvård. Avtal om samverkan
måste tecknas i hela landet mellan socialtjänst, beroendevård och kriminalvård i avvaktan på att ny lagstiftning utreds.
Birgitta Göransson
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Från Kriminalvårdens utvecklingsenhets horisontspaning

D

et pågår ett flertal olika trender
inom narkotikaområdet. Här är
ett försök att ge en någorlunda
sammanfattande bild. Narkotikabrott/varusmuggling är det vanligaste huvudbrottet
bland nyintagna i anstalt; nästan ¼ av alla
nyintagna är dömda för narkotikabrott. Av
de skyddstillsynsdömda är cirka 35 procent
dömda för narkotikabrott. Därför är utvecklingen inom narkotikaområdet av stort
intresse för Kriminalvården.
Missbruksutvecklingen
Enligt Folkhälsoinstitutet uppgick antalet
problematiska narkotikaanvändare till
29 500 år 2009 enligt en registerstudie.
Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid
Malmö Högskola anser att antalet personer
med problematiskt narkotikamissbruk
kommer att öka, framförallt på grund av
ungdomsarbetslöshet och en förändrad
tidsanda.
Andelen pojkar i gymnasiets årkurs 2 som
enligt självdeklarationsundersökningar använt cannabis någon gång har ökat från 15
till 20 procent mellan 2004 och 2012, flickornas andel har ökat från 11 till 14 procent
under samma period. I grundskolans årskurs 9 är utvecklingen mer stabil. Under de
senaste två åren är det en nedgång bland
pojkarna, från nio till åtta procent i grundskolans årskurs 9 och för flickorna ligger det
stabilt på fem procent 2011 och 2012.
Enligt socialstyrelsens dödsorsaksregister
har antalet narkotikarelaterade dödsfall
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kontinuerligt ökat sedan 1970-talet. I början av 2000-talet gick dödligheten ned vilket delvis kan förklaras med att opiatmissbrukarna fick utökad tillgång till substitutionsbehandling. Efter 2006 började antalet dödsfall öka igen till omkring 400 per år.
Priser
Enligt CAN, Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning är realpriserna i
dagsläget för de flesta narkotikasorterna
lägre än de var 1988. Hasch, marijuana och
kokain har sjunkit med runt 40 procent i
pris jämfört med 1980-talets slut medan
priserna på amfetamin och brunt heroin
sjunkit med två tredjedelar.
Tullen
Antalet narkoitkabeslag som tullen gör fortsätter att öka. Jämfört med 2007 har antalet
beslag fördubblats. Den största ökningen
består av droger som beställts via internet.
Även volymerna i den storskaliga narkotikasmugglingen har mer än fördubblats för
vissa preparat. Den beslagtagna mängden
av dopingmedel har också ökat.
Polisen
Narkotikabrott är främst ett spaningsbrott
vilket innebär att antalet anmälda narkotikabrott påverkas strakt av polisens och tul�lens prioriteringar. Sedan 2007 har antalet
anmälda narkotikabrott ökat med 30 procent, från cirka 73 300 till 95 000 år 2012.
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Innehav och eget bruk står för de stora volymerna av de anmälda narkotikabrotten,
cirka 85 till 90 procent.
De brott som har betydligt lägre volymer
är de brott som procentuellt har ökat mest,
överlåtelse med 197 procent och framställning med 105 procent.

Domstolarna
Ökningen i tidigare delar i rättskedjan syns
även i domstolarna även om statistiken från
Domstolsverket är osäker. Den pekar dock
otvetydigt på en ökning om cirka 30 procent
mellan 2007 och 2012 av avgjorda brottmål
rörande narkotika och varusmuggling.

Ärenden som polisen redovisar till åklagare följer samma mönster som ovan. Ärenden redovisade till åklagare har ökat mellan
2007 och 2012 med 12 procent, från 32 300
till 35 400. Eget bruk och innehav utgör
nästan 90 procent av ärendena.

Påföljderna för narkotikabrott 2011 var
enligt Kriminalstatistiken fängelsedom cirka 18 procent, skyddstillsyn cirka 10 procent och böter drygt 60 procent. Antalet
lagföringar för grova narkotikabrott/
smuggling var 2011 458 stycken vilket motsvarar knappt 5 procent av narkotikabrotten. Grova brott leder nästan alltid till en
fängelsedom. Påföljder av brott av normalgranden leder i cirka 40 procent till fängelsedom och cirka 30 procent till skyddstillsyn.

Inom polisen finns en inriktning på ett
ökat fokus på överlåtelsebrott. Dessa brott
kräver längre utredningstider, vilket i framtiden skulle kunna tyda på att ökningen av
antalet narkotikabrott fortsättningsvis inte
blir lika stor. På sikt blir det istället fler ärenden som har högre grad av allvarlighet.
Framställning av narkotika ser också ut att
bli ett allt vanligare brott.
Åklagare
Antalet brottmisstankar med åtalsbeslut i
ringa narkotikabrott har mellan 2008 och
2012 varit på stabil nivå med omkring
30 000. Antalet brottmisstankar med åtalsbeslut för övriga narkotikabrott, det vill säga
brott av normalgraden och grova narkotikabrott har under samma period ökat från
cirka 3 500 till 5 500. Den stora ökningen
under 2012 var inte generell utan det var
vissa åklagarkamrar som hade ökat åtalsbesluten.
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Förändringar i praxis
Högsta domstolen (HD) har sedan 2011
kommit med minst 12 domar i narkotikamål. Avgörandena kommer att ha påverkan
för påföljderna i narkotikamål. I narkotikamål har domstolarna använt sig av hela
straffskalan. Straffmätningen har ofta gjorts
med tabeller med sort och mängd som har
tillkomit efter praxisdiskussioner. Tabellerna hade tagits fram för att det skulle var en
lika behandling över landet.
HD har vid ett flertal tillfällen påvisat att
andra omständigheter än sort och mängd
ska beaktas. Detta gäller inte bara för grova
narkotikabrott utan även brott av normalgraden. Sort och mängd har fortfarande betydelse. HD har uttryckt omständigheter
som talar för eller emot att bedöma brottet
som grovt. De omständigheter som bedömts, är bland annat eget missbruk, samTidskrift för Kriminalvård 2013:3

köp, vinstsyfte, organisationsgrad, marknadsföring och hänsynslöshet. Hovrättrådet Bob Nilsson Hjort har i en artikel i
Svensk juridisk Tidsskrift dragit slutsatsen
att någon form av tabeller som avser sort och
mängd även i fortsättningen har en funktion att fylla men att andra omständigheter
ska få ett större genomslag.
HD har i vissa fall höjt gränsen för grovt
brott till den dubbla mängden narkotika
jämfört med tidigare. HD har också gjort ett
flertal uttalande om olika sorters narkotikas
inbördes farlighet, vilket har gett anledning
att se över vad som räknas som grov narkotikabrottslighet. Nya syntetiska doger som
MDVP, mefedron med flera bör i fortsättningen jämställas med amfetamin. HD:s
avgöranden innebär att gränserna för grovt
narkotikabrott utifrån sort och mängd kan
anses vara för
• heroin 500 missbrukardoser à 0,1 g,
• kokain 1000 missbrukardoser à 0,1 g,
• ecstasy och amfetamin 5000 missbrukadoser à 0,1 g,
• cannabis 12 000 missbrukardoser à 0,4 g.
Nya straffvärdestabeller grundade på sort
och mängd har utarbetats som har tagits sin
utgångspunkt i HD:s bedömningar.
Kriminalvården
Under 2000-talet har omkring en tredjedel
av de intagna i anstalt den 1: a oktober varit
dömda för narkotikabrott, detta är den enskilt största gruppen. Varje år sedan 2005
nyintags över 2000 personer för narkotikabrott (inklusive smuggling). Sedan 2010
har antalet nyintagna minskat från 2348 till
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att vara 2182 personer år 2012. Strafftiden
sjönk mellan 2011 och 2012 för nyintagna i
anstalt. År 2011 var strafftiden för narkotikabrott totalt 455 dagar och medianen var
180 dagar. Motsvarande siffror för 2012 var
358 dagar och medianen var 139 dagar. Totalt minskade antalet domar över ett år med
cirka 200 och samtidigt ökade domar under
fyra månader med cirka 150. Färre fängelsedomar gällande grovt narkotikabrott har
lett till en förskjutning av straffmassan (totalt utdömd fängelsetid). I ett pressmeddelande från Brå uttalas att ”under de senaste
tio åren har även den totalt utdömda strafftiden (straffmassan) för de brott där fängelse
döms ut omfördelats, främst så att den
minskat för narkotikabrotten, från 24 procent 2003 till 14 procent 2012.” Narkotikadomarnas utveckling kan troligtvis till stor
del förklaras med förändringen i praxis.
Studeras utvecklingen av antalet domar
för nyitagna i anstalt som är dömda för grova
narkotikabrott mellan 2011 och 2012,
minskar antalet från cirka 300 till 200 samtidigt som medelantalet dagar ökar från
1416 till 1530, medan mediantiden är densamma 2011 och 2102. Studeras övriga narkotikabrott så är det en liten ökning och en
liten minskning av antal utdömda dagar.
Vad det gäller varusmuggling så är antalet
domar i stort sett oförändrat samtidigt som
strafftiden har sjunkit.
Detta kan tolkas som att en förändrad
praxis har genomslag främst genom att det
skett en överföring från grova brott till brott
av normalgraden, samtidigt som det totalt
sett skett en sänkning av strafftiderna.
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Eventuella praktiska konsekvenser
Rikspolisstyrelsen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp med anledning av det nya rättsläget i narkotikabrotten. Eventuellt krävs det
anpassningar av de polisiära arbetsmetoderna, likaså kan möjligheten att använda
tvångsmedel (telefonavlyssning m.m.) påverkas på grund av att det skett en förskjutning av vad som kan räknas till grova narkotikabrott.
De höjda gränserna för narkotikabrott avseende sort och mängd kan göra att det kan
bli svårare att häkta misstänkta personer eftersom häktningen ofta grundas på sort och
mängd och omständigheterna utreds under
häktningstiden.
Görs det en teoretisk beräkning av skillnaderna i behov av årsplatser i anstalt beräknat
på strafftiderna för nyintagna för narkotikabrott mellan 2011 och 2012 minskar behovet 2012 med cirka 450 anstaltsplatser.
Riktas polisens arbete mot narkotikabrottlighet i större utsträckning mot överlåtelser än mot eget bruk och innehav kan det
på sikt ske en ökning av antalet klienter i
kriminalvården.
Politik
Flera av riksdagspartierna kräver skärpta
straff för narkotikabrott. Justitieminister
Beatrice Ask anser enligt Dagens Nyheter
att domstolarnas nya praxis med kortare
straff skickar fel signaler och tillsätter en utredning. Enligt ett pressmeddelande från
Justitiedepartementet beslutade regeringen
att ”ge en särskild utredare i uppdrag att
överväga och föreslå de ändringar som behövs för att åstadkomma en modern straff26

rättslig reglering för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott som tydligt ger uttryck för en sträng, fast och konsekvent syn
på all illegal hantering av narkotika”. Utredningen ska kartlägga och analysera praxis, ta
ställning till vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett
brott är grovt, överväga behovet av förändringar av gradindelningen och även överväga behovet av förändringar i straffskalorna.
Utredningen ska vara klar i juni 2014.
På längre sikt kommer den framtida kriminalpolitiken/narkotikapolitiken att vara
helt avgörande för hur rättskedjan kommer
att arbeta mot narkotikabrotten. Dessutom
kommer konsekvenserna av den framtida
kriminalpolitiken/narkotikapolitiken ha en
stor betydelse för Kriminalvårdens framtida
behov av anstaltsplatser.
Källor: Statens Folkhälsoinstitut (2010) Narkotikabruket i
Sverige. Rapport 2010:13
Missbruksutredningens forskning bilaga – Missbruket,
kunskapen och vården SOU:2011:6
Brå, Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011, rapport
2012:13
CAN, Skolelevers drogvanor 2012
Tullverket, Beslagstatistik
Rikspolisstyrelsen, Internt arbetsmaterial, Särskild uppföljning av narkotikabrott
Åklagarmyndigheten, Internt arbetsmaterial, Inflödeoch utflöde avseende narkotikabrottsmisstankar
Domstolsverket, Inkomna och avgjorda brottmål,
narkotika/varusmuggling
Svensk Jurisdisk tidskrift 2012 s 845, Förändringar i
narkotikapraxis, Bob Nilsson Hjort
Kriminalvården, Statistikportalen
Dagens Nyheter 2013-05-30, Ask vill skärpa straff för
narkotikabrott, Ewa Stenberg
https://www.bra.se/bra/nytt-fran-bra/arkiv/press/201305-30-allt-farre-doms-till-fangelse.htm
Pressmeddelande, 30 maj 2013, Justitiedepartementet,
En översyn av narkotikabrotten och narkotikasmugglingsbrotten
Kommittédirektiv 2013:62 En översyn av narkotikabrotten och narkotikasmugglingsbrotten
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När fängelset
mötte välfärden
Hur förändrades fängelset som företeelse under den klassiska välfärdsepoken 1930-80 och vilka aktörer och intressen kom att sätta sin
prägel på denna förändring? Dessa frågor söker docenten i historia
Roddy Nilsson svar på i en nyutkommen bok.

Av Dennis Karlsson

D

et ska genast sägas att författaren
också sneglar på utvecklingen efter 1980, varför boken ”Från cellfängelse till beteendeterapi – Fängelse, kriminalpolitik och vetande 1930-80” (Bokförlaget Égalité) kan sägas omfatta de senaste
åtta decenniernas fängelse- och kriminalpolitiska utveckling i vårt land.
Roddy Nilsson delar upp perioden 193080 i tre delar, där tiden fram till 1945 präglas
av den positivistiska vetenskapsteorin med
en patologisk syn på brottslighet och brottslingar. I detta, ”det gamla behandlingsparadigmet”, skulle fången på närmast sjukvårdsliknande manér och med stöd av de
senaste medicinska rönen föras tillbaka till
den smala vägen. Åtminstone var det så den
vetenskapliga teorin såg ut. Behandlingsparadigmets genomslag i den praktiska vardagen, menar författaren, var starkt begränsad.
På fängelsegolvet härskade kontrollen och
rutinen oinskränkt för de flesta fångar.
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www.egalite.se
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De förändringar som skedde kom istället i
lagstiftningen, som efter socialdemokratins
maktövertagande 1932 utsattes för ett ivrigt
reformarbete. I centrum för detta arbete
stod, förutom justitieministern Karl Schlyter, två långvarigt arbetande kommittéer:
Straffrättskommittén och Strafflagsberedningen. Båda tillsattes på 1930-talet och
båda kom att arbeta en bit in på 50-talet.
Lagarna om internerings- och ungdomsfängelse var snabba (båda beslutades andra
halvan av 1930-talet) resultat av den nya reformivern.
Målet med reformerna formulerades av
Karl Schlyter i ett berömt tal i december
1934 på temat ”avfolka fängelserna”: antalet
fångar skulle minska. Så blev det inte, tvärtom. Men reformerna hade bara börjat – välfärdsstaten var på framväxt.
Uppfattningen om kriminologin som klinisk vetenskap hade sin förklaring i vetenskapens höga status, men också i reformismens starka politiska ställning. Under den
kommande perioden i Roddy Nilssons bok,
1945-65, gifter sig tron på vetenskapens
obegränsade landvinningar med byggandet
av den starka staten. Orsaken till brottsligheten söktes nu inte bara i det kroppsligt
förutbestämda utan också alltmer i sociala
miljöer och strukturella förhållanden.
I en jämförelse med vår egen tid konstaterar författaren att kriminalpolitiken under
den klassiska välfärdsepoken byggde på en
”inkluderande exklusion” – samhörigheten
i samhället skapades genom särskiljandet av
avvikelsen, ett särskiljande som syftade till
att synliggöra för att bota, till skillnad från
dagens kriminalpolitik som bär allt starkare
drag av ”exkluderande inklusion” – det är
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exkluderingen av ”de andra”, de farliga, de
misskötsamma eller oansvariga som skapar
samhörigheten hos oss andra.
Särskilt utmärkande för den praktiska
fångvården perioden 1945-65 är fängelsearbetets ”comeback”, nu som ett moraliskt
etos och en rehabiliterande faktor (att skilja
från äldre tiders straffarbete) i efterkrigstidens växande ekonomi. Redan i den nya
Verkställighetslagen 1945 hade arbetet fått
en mer framskjuten position än tidigare,
men med fångarna inhysta i 1800-talets
cellfängelser var möjligheterna till produktivt industriarbete i praktiken mycket små.
Detta ändrades i och med byggandet av storanstalterna på 1950- och 60-talen. Den
nya arbetslinjens främste företrädare, Torsten Eriksson, beskrev 1961 tanken bakom
de nya anstalterna med ett sedermera klassiskt kriminalvårdscitat: ”Först bygger vi en
fabrik, sedan lägger vi fängelset intill fabriken”. ”Produktionsapparat” och ”full sysselsättning” blev nya modeord i årsberättelserna från Fångvårdsstyrelsen när arbetsdriften
expanderade. Räknat i fast penningvärde
var ökningen under tioårsperioden 1952/53
till 1962/63 drygt 3 ½ gång.
Roddy Nilsson konstaterar att kriminalvården fram till 1960-talet var förbehållen
en liten krets av specialister och experter.
Under 1960-talet inträffade en förskjutning
genom att arbetet trädde fram som det främsta uttrycket för den behandling som bedrevs inom det gamla behandlingsparadigmet. Arbete i stora rationellt ordnade anstalter blev decenniets lösning på ”behandlingsproblematiken”. I en ekonomisk situation
av rekordtillväxt och arbetskraftsbrist sågs
arbetet under en period, konstaterar författaren, som ”kungsvägen till återanpassTidskrift för Kriminalvård 2013:3

ning”. Från mitten av 1960-talet försvagades emellertid denna utveckling och olika
typer av ”behandlingsexperiment” började
ta större plats i verksamhet och årsberättelser.
”Det står utom all tvekan att otillräckliga
resurser, avsaknad av kvalificerad personal,
överbeläggning och, mest av allt, orealistiska
förväntningar om inspärrningsinrättningarnas sätt att fungera gjorde fängelset till ett
misslyckade när det gällde rehabilitering av
lagöverträdare”, sammanfattar författaren
när framställningen närmar sig perioden
1965-80. Synen på kriminaliteten som ett
sjukdoms- eller bristtillstånd som det var
statens ansvar att åtgärda genom behandling och omhändertagande i stora institutioner började ifrågasättas. På 1960-talet
fick kritiken en bredare politisk, social och
kulturell grund, som så småningom ledde
fram till bildandet av Krum, Riksförbundet
för kriminalvårdens humanisering.
Underrubrikerna i kapitlet om perioden
1965-80 talar sitt tydliga språk: ”Det gamla
behandlingsparadigmet under attack”,
”Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering”, ”Fängelsedemokratin”, ”Fångstrejkerna”, ”Internationell fängelseoro”,
”Kommittén för anstaltsbehandling”,
”Narkotikaproblemet”, ”Den nya kriminalvårdslagen 1974” och ”Brottsförebyggande
rådet och Nytt straffsystem”.
Det senare kom efter hand att ses som genombrottet i Sverige för nyklassiska tankegångar på det straffrättsliga området. Straffet skulle i första hand avgöras utifrån brottets straffvärde och klandervärdhet. Proportionaliteten mellan brott och straff betonades. Fängelsets legitimitetsgrund, det gamla
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behandlingsparadigmet, hade till sist fallit
samman. Krisen i slutet av 1960-talet och
början av 70-talet följdes enligt Roddy Nilsson av en ideologisk vilsenhet som till viss
del berodde på synen att fängelset inte behövde legitimeras.
I sin långa avslutande diskussion, där han
blickar in i vår egen tid, finner författaren en
paradox: i den vetenskapliga doktrinen
framställs inte längre behandlingen som
straffpolitikens främsta syfte (straffet har ett
värde i sig, med eller utan behandling) men
på verkställighetsnivå, alltså ute på fängelserna, är behandlingen mer än någonsin tidigare en självklar del av verksamheten.
Roddy Nilsson konstaterar att ett behandlingsparadigm har ersatt ett annat och att de
senaste årens betoning på evidensbaserad
behandling bara är den senaste trenden i en
mer än hundraårig positivistisk vetenskapstradition.
Roddy Nilsson har skrivit en intressant
bok om kriminalpolitik och fängelseutveckling under ett halvt sekel. Framställningen
refererar flitigt till det utrednings- och lagstiftningsarbete som utgjorde reformernas
ryggrad samt till de människor som spelade
mer eller mindre framträdande roller i detta
arbete. Det är en vetenskapsman som skriver, vilket märks. Som läsare förväntas du ha
både kunskap och intresse för ämnet samt
fallenhet för ett akademiskt språkbruk. Belöningen är den initierade historiska analysen och den större förståelse för vår egen tids
kriminalpolitik och fängelsesystem som
denna ger.
Dennis Karlsson
Dennis Karlsson är informatör i Kriminalvården
och medarbetare i TfK.
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Samtal pågår med Roddy Nilsson

När fängelset mötte
välfärden (II)
I sin bok studerar och analyserar Roddy Nilsson fängelsets roll i kriminalpolitiken från 1930-talet och ett halvsekel framåt (se föregående
artikel). Det formar sig till ett möte mellan två storheter – fängelset
och välfärdsepoken.
Av Dennis Karlsson

V

Foto: Göteborgs Universitet

arför har du skrivit boken?
- Jag har sysslat med fängelsehistoria i 25 år och har efter hand kommit att intressera mig allt mer för modern
historia i ett större perspektiv. Med den här
boken vill jag koppla ihop fängelsehistoria
och välfärdsepoken, där jag tycker att det
finns en lucka i forskningen och därmed ett
behov av ökad kunskap. Man kan förstå välfärdsepoken i svensk historia genom att studera olika företeelser. Fängelset och kriminalpolitiken är en sådan företeelse.

digm snarare har ersatt ett annat och att behandlingstänkandet i kriminalvården idag
är starkare än någonsin, men på andra grunder jämfört med 1930-talets patologiskt,
deterministiskt präglade fångvård.
Ett annat kännetecken är det byggnadsmässiga, arkitektoniska. Cellfängelset skulle
fasas ut, vilket som bekant är en process som
fortfarande pågår, och ersattes under perioden av öppna kolonier, storanstalter och
mot slutet av 1970-talet mindre lokalanstalter.

Vad kännetecknar fängelsets utveckling under den här perioden?
- Den är ett exempel på den programmatiska
reformism som fanns på område efter område i samhället under välfärdsepoken och
där ett tidigt uttryck för detta var Karl Schlyters reformer i början på 1930-talet.
Ett kännetecken är det jag kallar det gamla
behandlingsparadigmet. Det har talats om
en behandlingsideologi som föll, men jag
menar i min bok att ett behandlingspara-

Roddy Nilsson är docent i historia vid
Linnéuniversitetet i Växjö och har tidigare
arbetat inom kriminalvården. Hans
avhandling En välbyggd maskin, en
mardröm för själen behandlar det
svenska fängelsesystemet under 1800-talet.
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I båda de här fallen präglades reformismen av en optimistisk tanke, nämligen att
minska antalet intagna i fängelse, något som
Tidskrift för Kriminalvård 2013:3

sprack totalt. Efter andra världskriget ökade
antalet intagna till det högsta någonsin och
fångvården fick inte det resurstillskott som
behövdes för att möta denna utveckling.
Det gamla behandlingsparadigmets fall kan
också förklaras med de helt orealistiska föreställningar som fanns om vad man skulle
kunna åstadkomma.
Vad menar du ytterligare skiljer det
nya behandlingsparadigmet från det
gamla?
- Den gamla behandlingsoptimismen är
mer begränsad idag och ersatt av en realism,
för att inte säga pessimism. Men kanske är
den största skillnaden ändå inställningen till
klienten, hur man behandlar den intagne.
Idag läggs ett större ansvar på den enskilde
klienten och dennes egen vilja för att behandlingen ska bli framgångsrik. Kriminalvården står för verktygen. Ytterligare en
skillnad är den kvantitativa; möjligheterna
till olika behandlingar är mycket större idag,
med flera kognitiva behandlingsprogram
att välja mellan.
Det låter som om du tycker att det är
en bättre kriminalvård idag än under
välfärdsepoken?
- Nej, det överlåter jag åt andra att bedöma. Det är en materiell förbättring, men
fortfarande är det svårt att mäta resultatet av
behandlingen.
Vilket väl hänger ihop med något
som du också tar upp i din bok – frågan om fängelsets legitimitet.
- Det är två faktorer som under perioden
är centrala för fängelsets legitimitet – ordning och säkerhet å ena sidan och behandling å andra sidan. Ur ett externt perspektiv
har ordning och säkerhet alltid vägt tyngre
än behandling. Medan en enstaka rymning
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räcker för att riskera rycka undan hela legitimiteten för verksamheten har uteblivna resultat i behandlingen mindre betydelse, vilket har att göra med att det är extremt svårt
att mäta framgång i behandlingen. Och
omvänt – att det är lätt att mäta framgång
när det gäller ordning och säkerhet.
Din bok handlar ju mycket om vilka
aktörer som satt sin prägel på kriminalpolitiken och fängelsernas
utveckling under den här perioden,
däribland enskilda personer som Olof
Kinberg, Karl Schlyter, Hardy Göransson och Torsten Eriksson. Vem skulle
du säga har haft störst betydelse?
- Då skulle jag säga Torsten Eriksson, vars
hela karriär löpte parallellt med välfärdsepoken men som jag menar inte uppmärksammas längre. Det är få idag som vet vem Torsten Eriksson var och vad han gjorde för
kriminalvården i Sverige. Han fanns med
redan från starten som sekreterare – en extremt inflytelserik position – i Strafflagsberedningen på 1930-talet och hade ett betydelsefullt inflytande genom sin koppling till
socialdemokratin (han var gift med riksdagsledamoten Nancy Eriksson). Mer än
någon annan är han förknippad med den
arbetslinje som under de gyllene tillväxtåren
på 1950- och 60-talen kom att utgöra själva
behandlingen i kriminalvården.
Men också med den kris för kriminalvården som blir allt tydligare under
1960-talet. Varför hamnade kriminalvården i kris?
- Det finns många skäl. Kritiken mot kriminalvården var ett inslag i en allmän kritik
i samhället mot hur institutionerna fungerade och där kritikerna, med en specifik grupp
kring Dagens Nyheter och Liberala ungdomsförbundet hade en mycket stark medieförankring. Det ledde fram till bildandet av
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Krum, Riksförbundet för Kriminalvårdens
humanisering, 1966 och där den självklare
motståndaren blev Torsten Eriksson, som
företrädare för det gamla behandlingsparadigmet. Jag psykologiserar inte i boken,
men om jag ska göra det tror jag att han
kände sig förolämpad av attackerna. Socialdemokraterna blev pressade i kriminalvårdsfrågor och justitieministern Lennart
Geijer och Eriksson hamnade på kollisionskurs, vilket ledde till hans avgång 1970.
Vad finns det mer att säga om Krum?
- Att dess protokoll och övrigt material
tycks vara försvunnet. Jag har varit i kontakt
med flera personer som var aktiva under de
här åren, men inte lyckats hitta något. Frågan är om det alls finns kvar (betrakta detta
som en efterlysning av nämnda material,
TfK:s anm.)
Du skriver också utförligt om bilden
av svensk kriminalvård i utlandet och
framför allt i USA under den här tiden.
- Det är en paradox, för medan kriminalvården kritiserades på hemmaplan omhuldades den starkt av progressiva krafter utomlands, ungefär på samma sätt som välfärdsstaten blev en förebild. Inte minst Torsten Eriksson var en duktig ”säljare” av
svensk kriminalvård i USA, tillsammans
med den amerikanske kriminologen Thorsten Sellin. Det var drivandet av reformprogrammen och det som sågs som en mer human kriminalvård som lyftes fram i de
många artiklar som skrevs under 1950-, 60och 70-talen.
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I en välgörande passus i boken gör du
upp med en än idag aktuell konflikt i
kriminalvården, nämligen den mellan
säkerhet och behandling. Vad kommer du fram till?
- Jag talar egentligen om kontrollmål och
förändringsmål, och menar att Kriminalvården i varje fall från ett myndighetsperspektiv lyckas förena dem båda när man kan
visa på att ett säkrare klimat möjliggör behandlingsinsatser.
Du svarar också på Thomas Mathiesens klassiska fråga om fängelset kan
försvaras, och du får väl sägas svara ja
på den frågan?
- Det gör jag nog. Fängelset kan diskuteras
ur ett strikt moraliskt perspektiv och man
kan ha som principiell ståndpunkt att det
bör avskaffas, men jag tror att man gör sig
själv en björntjänst om man rakt av kräver
dess avskaffande. Det är mer fruktbart att i
så fall tala om vikten av att minska antalet
intagna i fängelserna och hur vi går tillväga
för att åstadkomma det. Fängelset är en samhällelig nödvändighet som strafform så
länge vi inte har något bättre att ersätta det
med.
Skulle man kunna säga att fängelset
överlevde välfärdsstaten?
- Jag skulle nog säga att fängelset är en betydligt mer konstant företeelse än välfärdsstaten, och fängelset som det ser ut idag är ju
också en modern företeelse. Det är framsprunget ur en liberal kontext på 1800-talet
och är i grunden en liberal företeelse som
passar väl in i det moderna samhället. Sedan
kan man säga att välfärdsstaten försökte
ändra på fängelset, möjligen utan att lyckas.
Svaret beror ju också på hur man definierar
välfärdsstat, där vissa menar att den är på väg
att försvinna medan andra menar att den
består.
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Österåker i särklass
Kommentar till ”Mot en lärande organisation” (Österåkerprojektet) i
TfK 2013:2.
Av Carl Åke Farbring

N

orman Bishops och utvecklingsenhetens intresse för Österåkerprojektet betydde mycket för oss
som arbetade i det. Det var en spännande tid
och arbetet kom mycket tack vare det att få
en vetenskaplig karaktär med gott om vetenskapliga kontakter både i Sverige och utomlands. (Tack för ditt intresse och din
sympati, Norman!) Den skiss som tecknas i
TfK 2013:2 är emellertid ofullständig och
ger inte en riktig bild av verksamheten under de 20 år som Österåkerprojektet varade.
De årliga uppföljningar som Norman beskriver fortsatte för övrigt under hela ”projektets” existens och var inte oviktiga!
Men det fanns fler och tyngre utvärderingar än de som KVS gjorde. Anders Bergmark gjorde en jämförelse mellan olika behandlingsinstitutioner för narkomaner och
fann att bara en faktiskt kunde påvisa positiva effekter – Österåkerprojektet. Statskontoret gjorde en kontrollerad kvasiexperimentell studie där skillnaden mellan experiment- och kontrollgrupp under en femårsperiod var statistiskt säkerställd. Den här
undersökningen ingick sedan i Douglas
Liptons världsomfattande metaanalys1
med avseende på terapeutiska samhällen i
fängelser. Enligt Lipton är terapeutiska samhällen den mest effektiva verksamheten i
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fängelser, långt effektivare än t.ex. isolerade
manualbaserade program. Helhetsbilden är
att verksamheten reducerade återfall men
att kausalitet är svår att bedöma. Selektionen kan ha betytt mycket vilket dock inte
betyder att motiverade individer skulle ha
fått utrymme eller lyckats arbeta med sin
problematik på ett annat fängelse och i en
atmosfär där de var tvungna att anpassa sig
till rådande kriminogena normer för att
överleva. Jag har gjort ett försöka att sammanställa kunskapen och reda ut kausaliteten i kapitlet Terapeutiska Samhällen i boken Kriminalvård i Praktiken (se nedan).
Österåkerprojektet lades ned 1997-98
bl.a. efter ett negativt remissyttrande från
Stockholmsregionen. Samtidigt lades alla
årliga utvärderingar ned och det blev naturligtvis då inte möjligt att jämföra med (den
ökade) återfallsfrekvensen i den mer traditionella och fängelselika verksamhet som
följde därefter på Österåker. Allmänheten
och politikerna hade nog velat få kunskap
om det. För oss som arbetade i verksamheten och många utanför den också är det uppenbart att det terapeutiska samhället vid
Österåker så här långt har representerat det i
särklass mest avancerade vetenskapliga experimentet i svensk kriminalvård.
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Källor:
Bergmark, A., Lindberg, S., Olsson, B., &
Oscarsson, L. (1996). A longterm follow-up
of Residentially Treated Drug Abusers. Addiction Research Group. Stockholm University.
Farbring, C. Å. (2000) The Drug Treatment Programme at Österåker Prison. Experience from a Therapeutic Community
during the years 1978-1998. Journal of
American Jails, 2000 (85), 86-96.
Farbring, C. Å. (2010) Terapeutiska samhällen i sluten kriminalvård. I: Anne H Berman & Carl Åke Farbring (red.) Kriminalvård i Praktiken. Strategier för att minska
återfall i brott och missbruk (sid. 425-437).
Lund: Studentlitteratur.
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Lipton, D.S., Pearson, F. S., Cleland, C &
Yee, D. (2002) The effects of therapeutic
communities and milieu therapy on recidivism. Meta analytic findings from the Correctional Drug Abuse Treatment Effectiveness (CDATE) study. I: James McGuire
Offender rehabilitation and treatment. Effective Programmes and Policies to Reduce
re-offending. Chichester: Wiley.
Statskontoret (1992). Att mäta effekter.
Effekter av kriminalvård – en utvärdering av
narkotikaprojektet på Österåker. Rapport
1992:27.
Carl Åke Farbring
Carl Åke Farbring är författare till BSF och
Vaccinera mot Återfall. Han arbetade med
programutveckling och forskning i kriminalvård 19972009 och var chef för det terapeutiska
narkomanvårdsprogrammet vid anstalten Österåker.
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Österåker
som genomsnittet
Kompletterande upplysningar om Österåkerprojektet, behandlingsresultat och nedläggning.
Av Gunnar Engström
Åren 1997 och 1998 genomfördes en stor
omorganisation av hela Kriminalvården.
Självständiga myndigheter bildades med
ansvar för häkte, anstalt och frivård. Ekonomin styrdes i tilldelning från Kriminalvårdsstyrelsen. Österåker hade mångdubbelt högre bemanning i jämförelse med andra jämförbara anstalter. De behandlingsanstalter
som fanns i olika delar av Sverige vid den
tidpunkten var förutom Österåker, Högsbo, Gävle och Roxtuna. Alla med lite olika
profil och inte alls så genomarbetade och
beforskade som Österåker. Vid Anders
Bergmarks jämförande studie av behandlingsinstitutioner för narkomaner befanns
resultaten från Österåker lika bra som genomsnittet av behandlingshem utanför Kriminalvården. Samtidigt visste ingen något
om vilken typ av narkotikamissbrukare som
placerats på de olika enheterna och hur urvalet av narkotikamissbrukare påverkade
resultaten.
Österåker lades aldrig ner men projektet
upphörde och Annbritt Grünewald var inte
villig att leda den nödvändiga förändringsprocessen.
År 1999 fick jag GD:s uppdrag att samla
en grupp experter inom Kriminalvården för
att skriva en narkotikahandlingsplan. Kriminalvårdens behandlingsverksamhet hade
nedprioriterats bland annat, såsom vanligt
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är, genom all den kraft som omorganisation,
nya myndigheter, nya chefer och omflyttad
personal krävde. Den grupp jag samlade bestod av internt kompetenta personer inom
olika relevanta områden, såsom Åke Farbring, Stefan Skagerberg, Lars Krantz, Frans
Schlyter, Christer Isaksson och Birgitta Göransson. Med gemensam kunskap om behandling, metoder för kartläggning och behandlingsprogram med evidens samt beaktande av medicinsk kunskap och säkerhetskrav skrev vi tillsammans fram en handlingsplan. Handlingsplanen var så väl genomtänkt att Kriminalvården av regeringen
beviljades 300 miljoner kronor på tre år för
att genomföra den. Resultaten av den skulle
utvärderas av Brå vid flera tillfällen. I planen
fastställdes, som ett av många förslag, att behandlingsanstalter och behandlingsavdelningar skulle inrättas i olika delar av landet.
Detta för att underlätta kontakter med barn
och stöd från anhöriga och samarbete med
hemkommuner, arbetsförmedlingar etc.
Österåker blev en av dessa utpekade behandlingsanstalter. Alla behandlingsanstalter och avdelningar fick behandlingsuppdrag med enhetligt innehåll men med möjlighet att tillämpa olika metoder.
Gunnar Engström var regionchef i Stockholm vid
nedläggningen 1997-1998.
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I KORTHET
Martin Grann död
Professor Martin Grann har
avlidit. Han dog i slutet av
augusti, endast 44 år
gammal. Martin Grann var
psykolog och docent i
rättspsykiatri och delade
under många år sin arbetstid
mellan att vara utvecklingschef i Kriminalvården och
professor vid Karolinska
Institutet i psykiatrisk
epidemiologi. Se också
minnesord i detta nummer
av TfK.

Kriminalvården
avvecklar enheter
Kriminalvården beslutade i
maj att avveckla fem
verksamhetsställen runtom i
landet som en följd av bland
annat vikande beläggning.
De fem verksamhetsställena
är den öppna anstalten Åby
utanför Uppsala, de slutna
anstalterna Kristianstad
Centrum och Håga utanför
Södertälje samt häktet Drags
(tidigare anstalt) i Norrköping. Dessutom stängs
avdelningarna Båtshagen
och Bosshagen på anstalten
Hinseberg. Som en följd av
beslutet stängdes anstalten
Åby och häktet Drags redan
den 30 juni, medan övriga
enheter stängs den 30
september.
Beslutet innebär att Kriminalvården lämnar två av landets
äldsta fängelsebyggnader.
Anstalten i Norrköpings
huvudbyggnad uppfördes
på 1790-talet och anstalten i
Kristianstad, färdigställd
1846, var ett av landets första
länscellfängelser.
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Fler dömda får jobb
genom Krami
Chansen att få arbete är
större för dem som deltagit i
jobbåtgärden Krami än för
dem som inte gjort det. Det
visar Kriminalvårdens
utvärdering. Ett år efter
inskrivning i Krami hade
närmare en tredjedel (28,4%)
fått en arbetsinkomst jämfört
med en femtedel (18,6%) av
dem som inte deltog.
Utvärderingen visar att bland
dem som fullföljde Krami
och skrevs ut till arbete eller
studier var risken att återfalla
i brott 32 procent lägre än för
dem som inte deltagit.
Utvärderingen har genomförts av Kriminalvårdens
forsknings- och utvecklingsgrupp i Stockholm. Krami
drivs av Kriminalvården i
samarbete med Arbetsförmedlingen och 15 kommuner. Namnet Krami är en
förkortning för Kriminalvården och Arbetsmarknadsinstitutet, numera Arbetsförmedlingen.

Regeringen vill skärpa
straff
Regeringen föreslår att
livstids fängelse ska bli det
vanligaste straffet för mord.
Förhållanden som tidigare i
princip endast beaktats i
skärpande riktning vid
straffmätningen av det
tidsbestämda straffet
kommer i stället tala för ett
livstidsstraff. Omständigheter som bör tala för livstids
fängelse är exempelvis att
brottet riktats mot en

närstående och att brottet
har förövats inför ögonen på
närstående till offret, till
exempel offrets barn.
Den höjda straffnivån
innebär enligt Justitiedepartementet att användningen
av livstids fängelse bör öka
väsentligt och utgöra ett normalstraff i den bemärkelsen
att det kan förutses dömas ut
i en majoritet av fallen.
Förslaget kommer nu att
skickas ut på remiss och
föreslås träda i kraft den 1 juli
2014.

Ny satsning på unga
dömda och våldsamma
män
Regeringen har gett Kriminalvården i uppdrag att
genomföra en särskild
satsning på åtgärder ägnade
att förstärka det återfallsförebyggande arbetet under
verkställigheten för unga
dömda samt våldsamma
män. Uppdraget innebär ett
resurstillskott för dessa båda
grupper, som redan tidigare
varit föremål för förstärkta
insatser i kriminalvården.

Ökad säkerhet i
frivården
Kriminalvården vill öka
säkerheten på landets
frivårdskontor. Myndigheten
har gjort en översyn av
säkerheten på frivårdskontoren och sammanställt
resultatet i en rapport. I
rapporten, som har lämnats
till regeringen, föreslår
Kriminalvården en normerad
Tidskrift för Kriminalvård 2013:3

och tydligare säkerhetsorganisation över landet, mer
ändamålsenliga lokaler och
bättre utbildning till personalen.
En åtgärd som föreslås i
rapporten är ökade möjligheter till visitationer som ett
led i att skapa en säkrare och
tryggare miljö på frivårdskontoren. Kriminalvården vill
vid behov ha möjlighet till
säkerhetskontroll med
metalldetektorer och
visitering av klienter. Idag
saknas lagstöd för det.

Riskbedömningar
prickar rätt
De riskbedömningar som
görs på riksmottagningen på
Kumla ger värdefull kunskap
för att göra rätt bedömning
av säkerhetsnivå, placering
och behandling. Det visar en
studie där man följt upp
riskbedömningar av långtidsdömda i kriminalvård.
Studien visar att Kriminalvårdens riskbedömningar
kunde förutsäga våld och
annan misskötsamhet i
anstalt mellan 12 och 24
procent bättre än slumpen.
Forskarna David Johansson,
Mats Dernevik och Peter
Johansson fick resultatet
genom att följa 341 män som
utretts vid riksmottagningen.
Männen följdes upp med
avseende på om de varit
våldsamma under tiden i
anstalt.
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Resultat av behandling
svårmätt
Sexualbrottsdömda har lägst
återfallsfrekvens bland
Kriminalvårdens klienter,
men det är svårt att säkerställa effekter av behandlingen. Det visar ny forskning
från FoU-gruppen i Stockholm. FoU-gruppen jämförde återfallrisken för
samtliga 484 klienter som
påbörjat ROS-behandling
åren 2002 till och med 2009
med en kontrollgrupp med 1
982 sexualbrottsdömda
klienter som inte genomgått
programmet. Därefter
gjordes en kompletterande
analys av den senare
perioden (1 juli 2006 t.o.m.
2009) när man infört mer
sexualbrottsspecifika inslag i
ROS-programmet. Då fann
forskarna en tendens till
minskade återfall i sexualbrott efter behandling.
Någon statistiskt säkerställd
skillnad i återfall mellan
behandlade och obehandlade klienter kunde dock inte
fastställas.
- Trots att vi bemödat oss att
ta fram all tillgänglig information om klienternas återfall
har vi inte haft tillräckligt
underlag för att säkerställa
om programmet har
återfallsförebyggande effekt,
säger professor Niklas
Långström som lett forskningen.
- En bidragande förklaring är
att återfall i sexualbrott är så
pass ovanliga oavsett om

man behandlas eller inte.
Därför krävs det stora
undersökningsgrupper och
längre uppföljningstider för
att befästa möjliga effekter
av behandlingen. (Källa:
Kriminalvården)

Tre självmord
i kriminalvården
Under första halvåret 2013
tog tre intagna i kriminalvård
sina liv. Självmorden har
inträffat i häktet Göteborg
(januari), anstalten Kumla
(februari) och häktet Kristianstad (juni).
Källor: Kriminalvården,
regeringen m.fl.
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Nestor Normans råd
till Frankrike
Tidskrift för Kriminalvård publicerar här exklusivt ett anförande som Norman Bishop höll
i Frankrike förra hösten. Seminariet handlade om straffrättsliga inskränkningar av frihet och
behovet av en ny sanktion liknande skyddstillsyn i Frankrike. Vid seminariet närvarande
bland andra den franska justitieministern.

H

err Ordförande, justitieminister
Madame Taubira, mina damer
och herrar.

Sedan Mme Taubira blev ny justitieminister, har påföljder verkställda i samhället genomgått en viktig utveckling. De nyss publicerade franska dokumenten beträffande
detta ämne vittnar om ett helt nytt klimat av
intresse och diskussion. Jag noterar att den
forskning som har utförts i Kanada har dominerat de aktuella diskussionerna angående möjligheterna att lära sig från sådan
forskning och framförallt möjligheten att
överföra nya arbetsmetoder till fransk praxis.
Jag vill dock varna Er att det förblir svårt
att minska återfallsnivåer samt att svårigheterna inte har uppmärksammats av de franska författare och grupper som har skrivit
om återfallsreduceringen. Idag vill jag beskriva några av de problem som är förknippade med denna fråga. Jag vill även beskriva
vissa nya och viktiga sätt att tänka på återfallsminskning som följer från aktuell forskning om ”desistance”. Desistance är ett ord
som hänvisar till det faktum att många
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brottslingar avstår från att begå brott för
kortare eller längre perioder och ofta slutar
att begå brott helt och hållet.
Jag börjar med att beskriva några problem
som enligt min uppfattning inte har uppmärksammats tillräckligt i de senaste dokumenten som har publicerats här i Frankrike.
Problemet att komma fram till en rättvis proportionalitet mellan brottslighetens svårighetsgrad och den
utdömda påföljden
Självklart tillhör de påföljder som verkställs i samhället det allmänna sanktionssystemet. Den grundliggande funktionen av
detta system är att ge uttryck för samhällets
ogillande av kriminella handlingar, ju allvarligare brott desto strängare påföljd. Relationen mellan brottets svårighetsgrad och påföljdens stränghet bör återspegla intensiteten av ogillandet. Domstolarna är samhällets institutioner som bestämmer om denna
relation. För att bistå dem i detta uppdrag är
det väsentligt att påföljderna är klassificerade med hänsyn till strängheten.
I grunden handlar påföljdernas stränghet
om statens makt att intervenera i och kontrollera delar av brottslingars liv och om
nödvändigt tillämpa tvångsåtgärder. FörfatTidskrift för Kriminalvård 2013:3

tarna till de färska franska rapporterna har
begränsat klassificeringen av frivårdspåföljder till ett enda kriterium – deras varaktighet. Det har föreslagits att domstol ska besluta om en påföljds varaktighet och att den
domare som överser tillämpningen
(juged’application des peines) skallbesluta
om innehållet. Så till exempel ska domstolen kunna besluta om skyddstillsyn för en
period av två år men juged’ application des
peines ska besluta huruvida den dömda ska
bli föremål för vanlig övervakning, husarrest
med elektronisk övervakning eller samhällstjänst. Jag är emot ett sådant förslag eftersom de stora skillnader som kan finnas i påföljdens innehåll – och därmed i statens ingripande i den dömdas liv – bör omfattas av
den rättssäkerhet som tillhör domstolens
beslutsprocedurer.
Problemet med att välja en påföljd
som ska verkställas i samhället
De länder som använder frivårdspåföljder i
stor utsträckning har upptäckt två svårigheter. Det första kallas på engelska för ”netwidening”. Detta betyder att domstolarna har
en tendens att ersätta en frivårdspåföljd med
en annan frivårdspåföljd i stället för fängelse. Svensk lagstiftning förebygger denna
svårighet genom att kräva att domstolarna
ska ange det fängelsestraff som skulle ådömts
om frivårdspåföljd inte hade valts.
Den andra svårigheten uppkommer därför att det finns ett flertal olika frivårdspåföljder. Hur ska en rimlig överensstämmelse
uppnås mellan beslut av olika domstolar då
de kan välja mellan de olika formerna av frivårdspåföljder?
Jag har inte tid idag att behandla denna
fråga i detalj. I stället hänvisar jag till Europarådets Rekommendation R 92/17 om
Consistency in Sentencing och den tillhörande förklaringspromemorian. Ett förslag i
Tidskrift för Kriminalvård 2013:3

Rekommendationen är att lagstiftaren ska
ange ”orienteringar”, d.v.s. indikationer på
de frivårdspåföljder som är lämpliga för olika slags vanliga brott med hänsyn tagen till
försvårande och förmildrande omständigheter. Att notera är att den svenska lagstiftningen kräver att påföljden ska ”med beaktande av intresset av en enhetlig rättstillämpning, bestämmas inom ramen för den
tillämpliga straffskalan efter brottets eller
den samlade brottslighetens straffvärde.”
”Surcis” – ska den behållas eller avskaffas?
Ordet ”surcis” i fransk lagstiftning betyder att domstolen beslutar om ett fängelsestraff som inte ska verkställas om vissa villkor uppfylls. ”Surcis avec mise à l’épreuve”
är den franska formen av skyddstillsyn.
Franska författare till de tidigare nämnda
skrivelserna skriver om att ”surcis” och särskilt ”surcis avec mise à l’épreuve” bör avskaffas i syfte att göra om den franska formen av skyddstillsyn till en oberoende påföljd.
Ingen Rekommendation av Europarådet
rekommenderar ”surcis”. Tvärtom, Regel
87 av de Europeiska Reglerna om påföljder
som tillämpas i samhället (R 92/17) föreskriver att återkallelse av en frivårdspåföljd
på grund av brott mot villkoren inte nödvändigtvis ska leda till ett beslut om fängelsestraff.
Jag känner inte till något bra skäl att behålla ” surcis” och jag är positiv till avskaffandet av alla former av ”surcis”. Jag anser att
den franska skyddstillsynen, som den svenska skyddstillsynen, bör vara en oberoende
sanktion.
Jag föreslår att den franska ”surcis simple”
bör ersättas av den svenska påföljden ”villkorlig dom” . För brott som inte är särskilt
allvarliga kan domstolen utfärda en varning
kombinerad med ett villkor att ytterligare
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brott inte skall begås under två år. Om detta
villkor bryts ska domstolen kunna bestämma en ny påföljd med hänsyn tagen till det
ursprungliga brottet såväl som brottet mot
villkoren.
Problem med riskbedömningar
Riskbedömningar presenteras vanligtvis
som sannolikheter. Detta betyder till
exempel att en riskbedömning kan tyda på
att det finns 75% sannolikhet för recidivism bland skyddstillsyndömda med vissa
personliga egenskaper. Problemet uppstår
när man måste fatta beslut om en individ
med dessa egenskaper. Tillhör han eller
hon gruppen som har 75% sannolikhet att
återfalla eller gruppen som har 25% sannolikhet att inte återfalla?
Avgörandet av denna fråga kräver en fördjupad kunskap om individen för att kunna
ta hänsyn till faktorer som inte ryms i riskbedömningsinstrumentet. Situationen liknar
den som upplevs av en läkare som på grund
av den medicinska forskningen vet sannolikheten att en viss behandling ska lyckas.
Läkaren måste bestämma sig huruvida en
viss patient tillhör den ena eller den andra
riskgruppen. Även läkaren måste avgöra
denna fråga på basis av en fördjupad kunskap om sin patient. Kort sagt, läkaren använder sig av en kombination av riskbedömningen plus sin kliniska kunskap om patienten. Den som arbetar professionellt med
kriminalvård måste använda sig av samma
sätt att se.
Den bästa handbok i detta ämne som jag
känner till är ”Risk Assessment: A
practitioner’s guide to predicting harmful
behaviour” (Whiting& Birch, London).
Det kunde vara värt att översätta denna bok
till franska.
Riskbedömningar är mycket påverkade
av den frekvens med vilken ett visst krimi40

nellt beteende uppstår i den allmänna populationen. Statistiker kallar detta för basfrekvens. Alltför ofta struntar man i basfrekvensens inverkan på riskbedömning. Här presenteras ett exempel som jag har tagit från
”Predicting violent behaviours” av J.Monahan, (Sage 1981 problem.).
Anta att en person per 1 000 ska bli mördare. Anta även att man har tillgång till ett
riskbedömningsinstrument vars exakthet är
95% (en precision som är mycket större än
den som finns i det verkliga livet). I en population av 100 000 personer ska 100 bli mördare och instrumentet identifierar helt korrekt 95 av dessa personer. Men, av de 99 900
som inte ska bli mördare kommer 4 995 att
bli identifierade som mördare av misstag
(dvs 5% av 99 900).
Ett så stort antal falska positiva ger upphov inte bara till ett tekniskt problem men
framförallt till ett etiskt problem, särskilt
om de falska positiva blir föremål för straffrättsliga åtgärder av något slag. Av denna
anledning behövs forskning som kontinuerligt fastställer basfrekvensen för specifika
former av brottslighet samt att de som arbetar inom kriminalvård utbildas om detta
problem.
Problem med utvärderingar av RNR
program (kognitiv beteende modifikations program)
Inget behandlingsprogram kan startas
inom svensk kriminalvård utan att det har
godkänts av ett oberoende vetenskapligt
råd. Eftersom de tolv aktuella programmen har importerats från Kanada eller
England är det inte säkert att de ska fungera effektivt under svenska förhållanden. Av
den anledningen är dessa program föremål
för utvärdering i Sverige. Hittills har sex
av dessa program utvärderats av den högst
kompetenta utvecklingsenheten inom den
svenska kriminalvården. Ett sjunde proTidskrift för Kriminalvård 2013:3

gram – Aggression ReplacementTraining –
har utvärderats och avskaffats på grund av
att det inte minskade återfallsrisken bland
vuxna svenskar.
Resultatet av utvärderingen av programmet PRISM som är avsett att minska risken
för drogmissbruk och återfall är som följer. I
jämförelse med en matchad jämförelsegrupp fanns en 30% minskning av återfallsrisk hos dem som fullföljt programmet. Däremot hos dem som påbörjade programmet
men lämnade det utan att fullfölja det
(drop-outs) observerades en 63% ökning av
återfallsrisken. Liknande resultat har rapporterats från England och även vid svenska
utvärderingar av andra program. En förklaring till den ökade risken för drop-outs kan
vara att de saknar ”responsivitet” och skulle
har uteslutits från programmen. En annan
möjlighet kan vara att vissa program- ledare
är mindre effektiva än andra. Än så länge
finns ingen undersökning som säkert förklarar fenomenet. (Forskare på utvecklingsenheten har intrycket att många ”dropouts” är frivårdsklienter som har svårt att
följa de villkor som gäller).
Det finns emellertid en helt annan möjlig
förklaring som är grundad på färsk forskning på fenomenet ”desistance”. Denna
term hänvisar till att de flesta brottslingar
avstår från brott med stigande ålder för kortare eller längre perioder och ofta slutar helt
och hållet. Forskning om desistance visar att
ett flertal faktorer, inte enbart åldrande, förstärker tendensen att avstå från brott. Därmed uppstår nya möjligheter att stödja vägar ur en kriminell livsstil. Professor Rob
Canton, med lång erfarenhet som ”probation officer” i England och en av Europarådets experter bakom EuropeanProbationRules, har skrivit en viktig artikel om faktorer som främjar desistance. ( Se Canton, R.
”Not another medical model: Using metapTidskrift för Kriminalvård 2013:3

hor and analogy to explore crime and criminal justice”, British J. of Community Justice, 2010, Vol. 8/1, 40-57).
Canton betonar att skapandet och upprätthållandet av positiva relationer är av stor
vikt för frivårdsarbete. Av det skälet anges
detta som Regel 1 i European Probation Rules. Varma och positiva relationer mellan
klient och skyddsassistent främjar motivationsdiskussioner, inträdande i behandlingsprogram samt viljan att fullfölja programmet. Men bortsett från dessa aspekter
påpekar Canton att forskning om desistance
visar att en effektiv minskning av återfall
äger rum som resultat av sociala processer
och händelser som inte är förknippade med,
och inte kan organiseras av, kriminalvården.
Desistance, enligt Canton och många andra forskare, bland dem Professor Fergus
McNeill, Glasgows Universitet, beror på att
brottslingar upptäcker och vill upprätthålla
ett liv som innehåller viktiga personliga relationer och pro-sociala aktiviteter. Typiska
exempel är att hitta en partner, att starta familj, hitta en bra sysselsättning, bli intresserad av politik, delta i föreningsaktiviteter
eller engagera sig i en religiös grupp. Kriminalvården kan stödja sådana förändringar
men kan inte garantera deras förekomst.
Detta innebär att skyddsassistenternas roll
blir mera den av ”introducerare” snarare än
”behandlare”. Huvudsakligen blir deras
funktion att hjälpa till och uppmuntra den
process med vilken brottslingen börjar att
komma in i den vanliga medborgarens liv.
De flesta personer lever inramade av sociala organisationer, formella och informella.
Informell social kontroll utövas på oss av
våra makar, vänner, arbetskollegor och genom vårt deltagande i olika pro-sociala aktiviteter. Det är dessa faktorer som främjar
”det goda livet” och kan minska återfall.
Men för att dessa faktorer ska komma till
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stånd måste brottslingar har tillgång till en
rad sociala, ekonomiska och politiska inflytanden som ligger långt utanför kriminalvårdens område.
I det sammanhanget använder sig Canton
av en intressant metafor. Vad är det som förbättrar och främjar ett bra hälsotillstånd i
samhället?
Av stor vikt är vår fysiska omgivning – luften som vi andas, vatten som vi dricker, maten som vi äter, härbärge och värme samt
våra livsstilar. Men dessa faktorer ligger utöver det medicinska området, vilket inte
innebär att medicinska insatser saknar vikt.
Vid sjukdom behöver vi bra sjukhus, duktiga läkare och sjuksköterskor såväl som bra
mediciner. Men deras insatser är avsedda att
återställa oss till fördelarna som tillhör samhället i stort. Paradoxalt, är det den medicinska forskningen som har gjort oss medvetna
om vikten av faktorerna som finns utanför
det medicinska området.
Denna analogi leder tankarna in på att det
visst finns plats inom frivården för riskbedömningar och riskhantering. Men samtidigt ska man inte glömma bort att skapandet av positiva relationer är grunden för att
främja ingången till en värld av pro-sociala
aktiviteter, en värld i vilken brottsligt beteende inte har plats.
Den myndighet som ansvarar för skyddstillsyns verkställighet bör se till att de organisatoriska villkoren främjar skapandet av positiva relationer. En skyddsinspektör som
måste ta hand om 100 klienter har ingen
möjlighet att utveckla konstruktiv övervakning. (Detta hänvisar till en studie av fransk
frivård som avslöjade många organisatoriska svagheter).
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Lekmannaövervakare
I Sverige försöker vi att ordna så att de
flesta brottslingar som står under övervakning har kontakt med en lekmannaövervakare så väl som en skyddsassistent. Lekmannaövervakare är vanliga medborgare.
Deras roll är att skapa och upprätthålla
vänliga och varma relationer till de övervakade. Och som goda vänner accepterar de
inte beteenden som bryter mot gällande
villkor. Men de pekar ut vägen till ett vanligt, icke-kriminellt liv. Varje dag övervakas
cirka 12 000 personer av vilka 51% har en
lekmannaövervakare. Vi vill gärna se en
ökning i denna andel.
Om minskning av fångpopulationen
Man tror ofta att en avsevärd ökning av användningen av frivårdspåföljder automatiskt ska innebära en minskning av fångpopulationen. I allmänhet är inte det fallet;
användningen av frivårdspåföljder har bara
en svag inverkan på fångpopulationens storlek. Detta förklaras av att det är den verkliga
vistelsetiden i fängelset som brukar vara avgörande. Frivårdspåföljder ersätter vanligtvis bara relativt korta fängelsestraff. Det betyder att det krävs ett stort antal sådana ersättningar för att spara fängelseplatser. Å
andra sidan, ett relativt fåtal fångar med
långa fängelsedomar/vistelser ”blockerar”
fängelsesystemet under långa perioder och
rubbar balansen mellan inkommande och
utgående fångar så att systemet expanderar.
Detta innebär att den mest effektiva metoden för att minska fångpopulationen är att
minska den allmänna vistelselängden.
Det finns en korrelation mellan det totala
antalet dagar av fängelsevistelserna och
fångpopulationens storlek. Att reducera
den allmänna vistelsens längd med en viss
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procent andel betyder att man reducerar
fångpopulationens storlek med samma andel. Jag kan inte presentera beräkningarna
om detta idag men jag skickar dem gärna på
begäran.
Slutsatsen är att det mest effektiva sättet
att minska den franska fångpopulationen
skulle vara att introducera samma regel beträffande villkorlig frigivning som finns i
Sverige. Med undantag för mycket korta
domar och livstidsdomar, friges fångarna
villkorligt automatiskt efter det att de har
avtjänat två tredjedelar av fängelsedomen.
Jag avslutar min kommentar till denna
fråga genom att citera den kinesiska filosofen Lao -Tsu som frågade: ”Utgången är genom dörren, Varför vill ingen använda sig av
denna möjlighet?”
Tack skall Ni ha som har lyssnat så tålmodigt på mig.
Översättning från engelskan: Norman Bishop
Norman Bishop, född 1921, arbetar som
vetenskaplig expert för Europarådets
expertkommittéer och reformprojekt.
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Därför brinner förorten
Upplopp och bränder – hur, vem och varför? Vilken roll spelar medier? Går de att förebygga?
Professor Sven-Åke Lindgren vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet har varit projektledare för en
studie om barn och ungdomar som anlägger bränder.

Av Birgitta Göransson

Barn/ungdomar som anlägger brand
– orsaker och motåtgärder, Sven-Åke
Lindgren, Micael Björk, Hans Ekbrand, Sofia Persson och Sara Uhnoo, Institutionen för
sociologi och arbetsvetenskap,Göteborgs
universitet i samarbete med Brandforsk
2013, ISBN 978-91-981195-0-3))

Sven-Åke Lindgren
Studien har genomförts i samarbete med
Brandforsk inom ramen för deras forskning
om anlagda bränder. I projektgruppen har
ingått följande forskare från samma institution: universitetslektor Hans Ekbrand och
universitetslektor Sara Uhnoo, som genomfört de olika undersökningarna som ingår i
delstudie 1, docent Micael Björk, som utfört delstudie 2 samt universitetslektor Sofia
Persson, som svarat för den utvärderande
studien av Räddningstjänstens förebyggande arbete. Professor Sven-Åke Lindgren har
låtit Tidskrift för Kriminalvård ta del av resultaten av studien som presenterades våren
2013. Delar av artikeln är direkt utdrag ur
rapporten. Rapporten och annat material
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från det nationella programmet finns på
www.brandforsk.se
Projektet omfattar tre sammanhängande
studier som har vägletts av följande frågeställningar:
1 Hur och varför anlägger barn/ungdomar
brand? Är det ett specifikt problemkomplex eller är brandanläggelse ett parallellfenomen till andra likartade problem,
t.ex. social avvikelse, drogmissbruk,
skadegörelse och annan ungdomskriminalitet?
2 Hur skildrar massmedia anlagd brand
och vilka effekter har den mediala
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bilden? Finns det ett socialt spridningssyndrom till följd av massmedias
rapportering?
3 Vilka åtgärder och program behövs för att
på ett effektivt sätt motverka att barn/
ungdomar anlägger brand? Vad fungerar? Vilka lokala satsningar har haft och
har en påvisbar positiv effekt och vad
säger den internationella forskningen på
området? I vilken grad behövs särskilda
insatser mot anlagd brand? I vilken
utsträckning kan anlagd brand motverkas genom de mer generella preventionsinsatser som idag görs inom många
kommuner?
Datamaterial
Inom projektet i sin helhet har ett stort och
mångsidigt material samlats in och analyserats. Det rör sig om olika datatyper, t.ex. registerutdrag, statistik över incidenter, enkätsvar, samtalsintervjuer baserade på öppna tematiska frågor, tingsrättsdomar som
förutom själva domen också innefattar förundersökningsmaterial, polisiärt underrättelsematerial, observationsnoteringar från
undervisningstillfällen och möten, nyhetsmaterial från olika medier samt dokument
av olika slag. Materialen har analyserats
både kvantitativt (statistiskt) och kvalitativt
(tolkning, kategoriutveckling och typologikonstruktion). Sammantaget är datamaterialet både ifråga om omfattning och sammansättning unikt, jämfört med vad som
använts i tidigare forskning, både svensk
och internationell (se Wiklund 1983, Andersson 1995, Terjestam 2002; beträffande
internationella studier, se översiktsartiklar
av Davis & Lauber 1999; Slavkin & Fineman 2000; Putnam & Kirkpatrick 2005;
Gannon & Pina 2010; MacKay et al. 2012).
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Sammanfattning av resultaten från
Delstudie 1 ”Hur och varför anlägger
barn/ungdomar brand?”
Den presenterade analysen av materialet i
sin helhet leder sammanfattningsvis till följande slutsatser:
Brandanläggelse är ett heterogent fenomen, med avseende på motivbild, tillvägagångssätt, frekvens, konsekvenser etc.
Anlagd brand är i hög grad ett ungdomsproblem, störst andel domar per årskull gäller 16-åringar, men hälften av de lagförda
mordbränderna avser gärningspersoner
äldre än 27 år.
I likhet med andra brott dominerar män/
pojkar.
Yngre brandanläggare agerar ofta i grupp,
kvinnor döms i högre grad som ensamt ansvariga.
Det finns en liten grupp som svarar för en
relativt stor andel av anlagda bränder.
Den belastade gruppen (med brandanläggelse och annan brottslighet) kännetecknas
av en omfattande individuell och social problematik.
Unga kvinnor som anlagt brand har genomgående en mer problematisk livssituation än motsvarande för män.
Den stora majoriteten av svenska ungdomar (95 % enl. Brå:s skolundersökningar)
har inte anlagt brand, det är m.a.o. ett jämförelsevis ovanligt brott.
Brandanläggelse bland 15-åringar tenderar att minska (tydligt vad gäller pojkar,
dock en tendens till ökning bland flickor).
Merparten av de 15-åringar som anlagt
brand har också begått andra brott och samband föreligger med beteenden som att
dricka sig berusad, tjuvåka på buss/spårvagn, skolk och olovlig bilkörning. Särskiljande faktorer för denna grupp är: kön (poj45

kar), familjeförhållanden, skolbetyg, skoltrivsel och maskulina fritidsaktiviteter.
En mycket liten grupp uppger att de anlagt brand utan att ha erfarenhet av att begå
något annat brott. Särskiljande faktorer för
denna grupp är: ingen/liten erfarenhet av
rökning/alkoholkonsumtion, låga betyg
och svenskfödda föräldrar.
Skolbränder är en typ av anlagd brand
som begås av unga med eller utan direkt relation till den aktuella skolan: pojkar och
flickor, i grupp eller ensamma, med olikartade (ofta diffusa) motiv, med olikartade
tillvägagångssätt, vid olika tidpunkter.
Skillnader ifråga om förekomst av anlagda
skolbränder mellan olika områden i Göteborg avgörs framför allt av andelen lågutbildade i respektive områden.
När ungdomar i grupp anlägger brand
agerar de i olika positioner (roller), både under planerings- och föreberedelsefasen och
under genomförandefasen.
Merparten av dessa resultat matchar i hög
grad resultaten från tidigare svensk och internationell forskning (se t.ex. Andersson
1995, Terjestam 2002, Putnam & Kirkpatrick 2005, Gannon & Pina 2010, MacKay
et al. 2011, Dickens & Sugarman 2012).
Men vi har också resultat som ”sticker ut”
och överraskar, sett till den internationella
forskningen. Följande resultat är i detta perspektiv värda att särskilt uppmärksamma:
Prevalensen (utbredningen) av brandanläggelse enl. Brå:s skolundersökningar är
relativt måttlig: 5%.
Brå:s skolmaterial är med internationella
mått mätt ett mycket omfattande material
av hög kvalitet (antal svarande, metodik
etc.) och med många mättillfällen (sju till46

fällen t.o.m. 2008). Det finns ingen motsvarighet internationellt.
Påtagliga och preciserade samband med
olika diagnosticerade sjukdoms- /störningstillstånd saknas. Detta är en effekt av ansats,
syfte och urval av material, snarare än att det
inte skulle förekomma psykiskt sjuka/störda personer bland svenska brandanläggare
(för exempel på en artikel som beskriver förekomsten av det senare, se Anwar et al.
2009).
Ungas brandanläggelse är i hög grad ett
gruppfenomen. Det innebär att det finns
goda skäl för att i större utsträckning forska
om social interaktion och andra grupprocesser i samband med ungas brandanläggelse.
Påvisandet av dynamiken och olikartade
positioner/roller när unga brandanläggare
agerar i grupp är exempel på ny kunskap (se
Dolan et al. 2011:381 för efterlysning av sådan forskning).
Skolbrandstypologin framstår som en
fruktbar tillämpning av den typologiansats
som utvecklats av Canter & Fritzon (1998)
respektive Santtila et al. (2003).
Sammanfattning av resultaten från
Delstudie 2 – social spridning och
härmning
Analysen har följt en abduktiv logik, vilket innebär en gradvis utveckling av resultat
genom att ömsesidigt relatera och pröva empiriska data och teoretiska kategorier. Utgångspunkten för detta reflexiva tillvägagångssätt har varit ett mikro-sociologiskt
perspektiv med koncentration på den aktuella situationens kännetecken, händelsekedjor, involverade grupper och interaktionen mellan dem.
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Händelseförloppet
Tisdagen den 18 augusti 2009 larmas polisen till ett bostadsområde i Backa på Hisingen i Göteborg. En man sägs ha blivit
knivhuggen och ligger blödande på gatan.
Men det visar sig vara ett falsklarm, och när
två polispatruller anländer möts de av brinnande bilar, stenkastning, golfbollar, rakteter, och det skjuts i luften med kulvapen.
Polispatrullerna drar sina egna vapen och får
order om att backa hem. Kvällen därpå fortsätter oroligheterna i Backa och de sprids
även till två andra områden på Hisingen:
Biskopsgården och Lundby. Bilar, mopeder,
däck, skräpbingar, förskolor och trappuppgångar sticks i brand. Polisen attackeras, liksom även personal från privata vaktbolag
och journalister. Två dagar senare kan man
lägga ytterligare ett område till listan, nämligen Tynnered i sydvästra Göteborg. Bilar,
lastbilar och byggnader eldhärjas och mycket fönsterglas krossas. Attackerna mot polisen fortsätter. I Tynnered angrips även personal från socialtjänsten. Kvällen därpå är
det oroligt i samma områden. Men nu sprider sig bränderna och övriga våldsamheter
även till Angered i nordöstra Göteborg, där
butiker och ett bibliotek utsätts för skadegörelse. I Tynnered ger man sig även på bussar
och spårvagnar. Skottlossning rapporteras
från alla berörda områden.
Oroligheterna fortsätter varje kväll fram
till 28-29 augusti. Dagarna innan fångar polisen upp sms-kedjor med meddelande om
att ”Hjällbo ska brinna” och att ”Hjällbo ska
sättas på kartan”. I stadsdelen har det dittills
varit lugnt. Men natten mellan den 28-29
augusti brinner det även där – bilar, soprum,
mopeder m.m. Men den händelse som kanske framför allt ”sätter Hjällbo på kartan” är
attacken av lokala gatugäng mot en större
brandbil. En sex kg tung sten släpps från en
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bro ner i framrutan på bilen, vilket förorsakar krosskador/ögonskador på brandmän i
bilen. Samma natt tillkommer ytterligare ett
område i nordost, nämligen Bergsjön, där
flera garage eldhärjas.
På detta följer några ganska lugna dagar.
Men mellan den 1 och 9 september är gängen tillbaka på gatorna. Nu hamnar även ambulanspersonal under attack, jämte civila
som utsätts för hot. Under denna period
tillkommer ytterligare ett område – Kortedala – där polis attackeras och ett torg vandaliseras. Mellan den 10 och 12 september
är det förhållandevis lugnt. Sedan börjar det
om igen i alla områden och håller på till den
22 september, då det hela klingar av. I oktober förekommer en del större garagebränder, bl.a. i Bergsjön där 200 bilar skadas vid
ett tillfälle. I november kommer attackerna
och därmed också bränderna tillbaka.
Brandkåren möts med Molotov-cocktails,
och i Angered utsätts en kyrka för angrepp.
Grön laser används, och bilar brinner varje
natt under andra halvan av månaden. En
helg brinner tiotalet bilar på olika ställen,
utan att media rapporterar om det. Runt jultid är det bråkigt i Tynnered, men sedan ebbar oroligheterna ut.
När polisen summerar drygt fyra månaders oroligheter har man registrerat drygt
800 händelser. Det är ifråga om omfattning
ett betydligt mindre antal incidenter än vad
som registrerades vid upploppen i de franska
förorterna år 2005 och i London 2011 (för
studier om dessa händelser, se Dikec 2007;
Body-Gendrot 2012, Muchembled 2012;
www.guardian.co.uk/series/readingthe-riots). Men med svenska mått mätt rör det sig
om ett storskaligt upplopp. Attackerna var
allvarliga och riktades mot både materiella
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objekt och mot människor. Kostnaderna för
bränder och andra egendomsskador blev
omfattande. Trots detta greps bara ett fåtal
och endast två fall har gått till domstol.
En social interaktionskedja
I sin analys urskiljer Micael Björk en interaktionskedja med fem sekvenser. Dessa benämns initiala blixtnedslag, fientliga värdesystem, moralisk semester, opinionsspiraler
och mimetisk (härmande) rivalitet. Sekvenserna hänger ihop, och de samspelande
handlingar som genomförs inom var och en
alstrar sammantaget en emotionell energi
som kan sägas utgöra händelseförloppets socialpsykologiska drivmedel. Men interaktionskedjan har ingen given fasordning.
Snarare är det i empirisk mening en samverkan mellan olika ömsesidigt beroende inslag. Men alla behöver vara för handen och
aktiveras. Om någon tappar i kraft eller
upphör, då laddar den gemensamt skapade
energin ur, och då slocknar även bränderna.
Denna omständighet har viktiga implikationer för det preventiva arbetet. Men innan
vi diskuterar det ska vi titta närmare på interaktionskedjans fem sekvenser.
Det initiala blixtnedslaget för brandupploppen hösten 2009 var en polisinsats den
10 augusti med piketstyrkan i Backa, som
med tung beväpning slog till mot personer
misstänkta för vapenbrott. Ett tiotal unga
män kroppsvisiterades och tvingades ned på
marken medan insatsstyrkan undersökte
det aktuella området. Aktionen genomfördes utan samordning med det lokala polisarbetet och sättet den genomfördes på spolierade månader av brottsförebyggande arbete
i den oroliga stadsdelen. Internationell
forskning visar att denna typ av utlösande
intermezzon är vanliga i samband med sociala upplopp (se tidigare angivna ref. om de
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franska upploppen 2005 och Londonkravallerna 2011). Oro och spänning trappas
upp. Kraven på motaktioner och hämnd
formuleras och börjar spridas.
Men för att initiala blixtnedslag verkligen
ska tända elden måste det finnas fientliga
värdesystem i bostadsområdet, d.v.s. inflytelserika kriminella personer och grupper
har utvecklat attityder och skapat stämningar av avoghet och hat mot det etablerade
samhället och dess företrädare. Hatet mot
polis och andra myndighetspersoner är särskilt tydligt, liksom känslor av bitterhet och
uppgivenhet. Samtidigt beundras och hyllas
ett manligt oberoendeideal, med hög tolerans för våld. Skuggsidan av detta ideal är en
närmast friflytande rädsla. Kriminella grupperingar är de främsta företrädarna för denna typ av fientliga värdesystem. Framväxten
har skett under en lång period av lågintensiv
konflikt mellan olika gatugäng och polisen.
Men spänningen och rädslan har även en
annan källa. Området har varit skådeplats
för våldsamma uppgörelser med uppmärksammade skottlossningar mellan olika kriminella organisationer. Förekomsten av
fientliga värdesystem har flera olika effekter.
En är att det därmed finns en kultur, eller en
berättelse, som fyller en viktig funktion i
den inlärningsprocess som är en förutsättning för en kriminell karriär. En annan är att
det bidrar till en ”tystnadens kultur” som
gör att ingen eller få vill prata med myndighetsföreträdare och långt mindre vittna i
domstol.
Moralisk semester är ett tillstånd som är
välkänt inom forskningen om sociala oroligheter, upplopp, katastrofer etc. Det kan
närmast liknas vid ett tillstånd av masspsykologisk maktberusning, som framkallar
känslor av kung-för-en-dag. Människor ”tar
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ledigt” från de moraliska rättesnören som
annars gäller. Nya normer bildas när den
etablerade ordningen bryter samman eller
kraftigt försvagas. Sekvensen av sammanbrott i kombination med nya frizoner för
utlevelse skapar en scen för aktioner som
subjektivt rättfärdigas av de orättvisor,
oförätter och kränkningar man utsatts för.
Det rör sig om ett maktövertagande, om än
tillfälligt och partiellt. Men känslor av triumf och handlingskraft alstrar en energi
som sprider sig och även attraherar personer
som i vanliga fall inte är ordningsstörande
eller begår brott. I denna sekvens utgör polisens insatser en svår balansgång. Om insatserna skalas upp med kravallutrustad polis
på post i områdets gathörn glider invånarnas sympatier lätt över till ett mer eller mindre manifest stöd för områdets ”upprorsmakare”. Motsatsen i form av underkontroll
med avvaktan på distans skapar lätt en situation där gatugängens inflytande och makt
förstärks. Det är i denna okontrollerade och
våldsamma utlevelsefas – driven av ett fientligt värdesystem som förstärkts av det initiala blixtnedslaget – som tillsynes oförklarliga
handlingar sker: grannens bil sticks i brand,
småsyskonens dagis antänds, räddningstjänstens fordon och personal angrips, polismakten utmanas genom våldsam konfrontation men också genom aktioner som förlöjligar.
Opinionsspiraler är ett begrepp som används för att förklara och förstå hur det aktuella händelseförloppet kommuniceras. Hur
det skildras av media, genom att exempelvis
tidningar och TV bygger upp förväntningar
om vad som kommer att hända, och hur
stämningar kan stegras genom spekulativa
inslag. Men den egentliga opinionsspiralen
startade inte med denna typ av medieinslag,
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utan med de informella sms-kedjor som utvecklades ungdomar emellan. Denna information ”plockas upp” och sprids via etablerade mediekanaler. Men betydligt viktigare i
spridningshänseende är de kommunikationsnätverk som finns mellan stadsdelarna,
mellan ungdomar som känner varandra,
som är släkt, som tillhör samma gäng etc.
Deras kommunikation är mångsidig. De
använder mobiltelefoner eller smartphones,
chattar via sociala medier eller rör sig på andra forum på Internet. Och de pratar förstås
också när de träffas i fysisk mening. Centralt
för dessa opinionsspiraler är den socialpsykologiska mekanism som innebär att människor inte vill vara ensamma, utan istället
söker varandras sällskap och bekräftelse.
Det handlar i hög grad om rädslan för isolering och att ställas utanför. I det här aktuella
sammanhanget är det viktigt att framstå
som en pålitlig insider och att inte ”dissas”
som feg, illojal eller omanlig. Delade grupperfarenheter, även om de utifrån uppfattas
som destruktiva och samhällshotande, ger
inte bara känslor av upprymdhet och maktberusning, utan också känslor av samhörighet och enighet bland de involverade ungdomarna.
Mimetisk (härmande) rivalitet handlar om
att olika grupper konkurrerar och kämpar
när de är ute efter samma sak. Rivaliteten
om samma åtråvärda objekt (härmningen)
leder till konflikter. Det kan röra sig om såväl materiella som immateriella objekt/värden, såsom respekt, status, pengar, heder,
lojalitet, tillit, makt, territorium, skydd etc.
I det här aktuella fallet handlar det i hög grad
om att uppnå respekt och status genom att
visa sig vara mest utmanande och orädd,
mest hotfull och farlig. Svaret på frågan om
varför olika gängbildningar utvecklar detta
urgamla mönster för strider om revir och
herradöme över geografiska områden är att
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den status som därigenom kan vinnas ger
vissa fördelar: 1) den ger skydd – den farlige
kan relativt ohotad röra sig i bostadsområdet. Han slipper utmaningar, blir fredad och
slipper vara ständigt rädd; 2) den ger identitet – den som skrämmer andra kan förstärka
sin egen självkänsla; 3) den främjar kriminell rekrytering – förmåga att använda våld
är en central merit i rekryteringen till den
organiserade brottsligheten. Men den härmande rivaliteten existerar inte bara mellan
olika gatugäng. I upploppen hösten 2009
fördes också en kamp om suveräniteten över
bostadsområdet. Det var en strid mellan
grovt kriminella grupperingar och polisen
som ytterst handlade om makten och det
auktoritativa styret över ett territorium.
Förortsoroligheter eller sociala upplopp
av det här slaget är sammansatta och svårtolkade fenomen. Den beskrivna interaktionskedjan med de fem sekvenserna framträder
förstås inte med den här tydliggjorda analytiska åtskillnaden i det levande livet. När
överraskande våldshändelser drar igång
samverkar de här beskrivna processerna på
ett mer sammansatt och ogenomskinligt
sätt. Men resultaten från denna studie, liksom resultat från forskning om likartade
händelseförlopp, tyder på ömsesidigt förstärkande samband mellan de nämnda sekvenserna. Det betyder i sin tur att om dessa
samband försvagas, eller om någon sekvens
kan ”tas ut”, då kan svårhanterliga skeenden
av detta slag också motverkas eller dämpas.
Följande preventionsorienterade
slutsatser är möjliga att dra:
Undvik initiala blixtnedslag i form av
provokativa polistillslag. Arbeta långsiktigt med förtroendeskapande polisarbete.
Bekämpa förekomst och spridning av
fientliga värdesystem genom att på bred
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front lyfta fri- och rättighetsfrågor kopplade till demokrati och medborgarskap.
Arbeta med samverkan. Konkretisera och
koppla värdegrundsarbetet till ett ökat
utbud av fritidsaktiviteter, skolinsatser
och arbetstillfällen. Arbeta långsiktigt och
utveckla ömsesidigt förtroende. Förebygg
tillstånd av moralisk semester genom
socialt integrationsarbete. I stundens hetta
krävs polisiära insatser för att upprätthålla
den sociala ordningen, samt polisinsatser
som dokumenterar lagöverträdelser för att
underlätta lagföringar, men också i syfte
att avskräcka genom maximering av upptäcktsrisken. Straffa med måtta (proportionerligt i förhållande till brottet ifråga)
för att undvika en ny spiral av upplevda
orättvisor och oförätter. Informations- och
kommunikationsteknik ska användas på
ett lagenligt och omdömesgillt sätt i syfte
att motverka och dämpa sociala oroligheter. Massmedia behöver agera med
återhållsamhet. ”Icke-nyheter” i form av
spekulativa inslag om vad som möjligen
kan hända ”i morgon” bör undvikas.
Härmande rivalitet är ett grundinslag i
sociala relationer mellan olika grupper
och kan därför inte elimineras. Däremot
kan objekten och värdena som människor
och grupper eftersträvar förändras. Respekt och status genom att vara värst kan
ändras till respekt och status genom en
framgångsrik yrkes- eller affärskarriär, eller
genom betydelsefullt ideellt arbete.
Sammanfattning av resultaten i
Delstudie 3 utvärdering av brandförebyggande insatser som utvecklats
inom Räddningstjänsten i Storgöteborg
HÄFA-enheten som består av nio brandmän inom Räddningstjänsten i Göteborg
har arbetat heltid med brandförebyggande
arbete under perioden 1998-2002 för att
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förebygga och förhindra anlagda bränder
och skadegörelse ute i stadsdelarna. HÄFAgruppen har arbetat med en rad olika metoder och riktade i hög utsträckning sina insatser till unga killar, vilket kan relateras till föreställningar om att dessa behöver uppmärksammas och bekräftas av manliga förebilder. Att arbeta med grupper av normbrytande ungdomar var enligt brandmännen
konstruktivt och gav möjlighet att etablera
nära relationer till deltagarna. HÄFA-enheten genomförde även ett standardiserat koncept i form av en primärpreventiv utbildning riktad till årskurs 5 med syftet att motverka anlagda bränder, och lära ut hur man
bör handla i händelse av brand, minska skadegörelse och larm och stärka tilltron till
räddningstjänsten.
Utvärderingen av de lokala åtgärder som
utvecklats av Räddningstjänsten i Storgöteborg – det s.k. HÄFA-arbetet och HÄFA i
5:an – visar att de haft stor betydelse, och att
de i hög grad fungerat och fungerar väl i förhållande till målbeskrivningarna. Här finns
både på koncept- / programnivå och på konkret detaljnivå viktiga kunskaper och erfarenheter att föra vidare i det fortsatta nationella utvecklingsarbetet. Samtidigt finns det
aspekter och detaljer som behöver förändras
och förfinas.

Sammanfattande diskussion
Hur och varför anlägger barn/ungdomar
brand? Är det ett specifikt problemkomplex, eller är det i grunden identiskt med annan ungdomsbrottslighet och antisocialt
beteende?
Orsakerna till varför barn/ungdomar anlägger brand handlar främst om förhållanden som rör familj, skola och fritid. Faktorer
som betyg, inställning till skolan och skol-
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trivsel (som i hög grad bestäms av föräldrarnas sociala status) samt maskulina fritidsaktiviteter har särskild betydelse. För en antalsmässigt liten grupp – som dock svarar för en
relativt stor andel av anmälda brandanläggelser – präglas livssituationen av en mer
djupgående individuell och social problematik. Förutom skoltrivsel och skolprestationer framstår psykisk ohälsa som en viktig
faktor för denna grupp.
Anlagd brand är i mycket hög grad ett fenomen som är identiskt med annan ungdomsbrottslighet och antisocialt beteende.
Det är till övervägande del samma psykosociala faktorer som är verksamma när barn/
ungdomar anlägger brand som när de begår
andra brott eller är involverade i antisociala
aktiviteter. När ungdomar i grupp anlägger
brand agerar de inte likartat. De har olika
roller och motiven varierar. Det gäller både
under planeringsfasen och under genomförandefasen. Dessutom kan motiven förändras under händelseförloppets gång. Anlagda skolbränder har flera orsaker och tillvägagångssätten är av olika slag. Fem typer
kan urskiljas. De är med avseende på motivbilden dessa: skadegörelse, psykiska problem, avbryta skolverksamhet, dölja annan
brottslighet samt skolbrand som bieffekt.
De fem typerna skiljer sig åt ifråga om antal
involverade personer, könssammansättning, ålder, tillvägagångssätt, tidpunkt för
brottet, de inblandades relation till skolan,
graden av brottsbelastning etc. Det betyder
att anlagda skolbränder är ett mångskiftande socialt fenomen. Termen anlagda skolbränder återger därför egentligen inte ett
utan flera olika beteenden. Anlagda skolbränder är inte jämnt fördelade i en större
stad som Göteborg. Det finns tydliga områdesskillnader. Vuxnas utbildningsnivå (andel med mindre än treårig gymnasieskola)
inom respektive stadsdel är den faktor som
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spelar störst roll. Vi tolkar detta som att föräldrarnas utbildningsnivå (position i samhället) har en påfallande betydelse för barns/
ungdomars inställning till skolan. Ju fler
barn/ungdomar som har en negativ inställning och som upplever otrivsel, desto högre
risk för anlagda skolbränder.
Våra konklusioner om att anlagd brand
utgör ett sammansatt socialt fenomen, och
att barn/ungdomar anlägger brand utifrån
skiftande motiv, överensstämmer i hög grad
med resultat från tidigare forskning (se avsnittet Tidigare forskning – nationell och
internationell).

Detsamma gäller slutsatsen att anlagd
brand, vad gäller orsaker och utlösande faktorer, i betydande utsträckning är identiskt
med annan ungdomsbrottslighet och barns/
ungdomars antisociala beteende.
Hur skildrar massmedia anlagd brand och
vilka effekter har den mediala bilden? Finns
det ett socialt spridningssyndrom till följd
av massmedias rapportering?

Anlagd brand är ett välbekant inslag i händelseförlopp som brukar definieras som sociala oroligheter eller sociala upplopp. En
viktig faktor för denna typ av svåröverblickbara sociala interaktionskedjor är den massmediala skildringen. Sensationsinriktad
spekulativ journalistik kan skruva upp förväntningarna och ”elda på” skeendet. Analysen av de sociala oroligheterna i Göteborg
hösten/vintern 2009 visar att media, förutom traditionell händelsebevakning, också
fångade upp och använde sig av de sms-kedjor som involverade ungdomar skapade.
Denna typ av nätburen kommunikation
ungdomar emellan visade sig vara särskilt
viktig för den sociala spridningen. Genom
de nätverk som fanns, innefattande ungdo52

mar med olika kontaktytor (syskon, släkt,
kompisar, gängmedlemmar etc.), spreds
skildringar och uppmaningar till olika delar
av staden. Kommunikation som ungdomarna själva svarade för med hjälp av mobiltelefoner, smartphones, sociala medier och
andra fora på Internet var viktigare för den
sociala spridningen än traditionell mediebevakning.
Vilka åtgärder och program behövs för att
på ett effektivt sätt motverka att barn/ungdomar anlägger brand? Vad fungerar? Vilka
lokala satsningar har haft och har en påvisbar positiv effekt och vad säger den internationella forskningen på området? I vilken
grad behövs särskilda insatser mot anlagd
brand? I vilken utsträckning kan anlagd
brand motverkas genom de mer generella
preventionsinsatser som idag görs inom
många kommuner?
I detta avsnitt tar vi startpunkt med resultat från vår granskning av den internationella forskningslitteraturen om förebyggande insatser. Där framgår att åtgärderna
genomgående handlar om information, utformning av bedömningsinstrument (riskbedömning av barn och ungdomar) samt
mer ingripande åtgärdstyper i form av pedagogiska påverkansprogram och behandlingsinsatser. Åtgärderna har ofta utformats
och genomförts av respektive lands räddningstjänst i samverkan med motsvarande
barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolor och sociala myndigheter. Det finns relativt få vetenskapligt utformade utvärderingar av förebyggande åtgärder mot anlagd
brand. Området domineras av åtgärdsprogram med betoning på individinriktade åtgärder. Det saknas genomgående beskrivningar av förebyggande program som inspirerats av idéer om fysiska miljöåtgärder och
situationell prevention. Överlag ges intryck
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av att preventionsarbetet gällande anlagd
brand har utvecklats utan kontakt med mer
generell forskning om brottsprevention och
folkhälsoorienterat preventionsarbete. Det
innebär bl.a. att man missat de senaste decenniernas viktiga genombrott vad gäller: a)
optimism om programutformning och utvärdering med vetenskaplig metodik; b) allmänt erkännande för satsningar på fysiska
miljöåtgärder och förändringar av den konkreta brottssituationens villkor; c) betoning
av vikten att bättre matcha åtgärder, t.ex.
informationsinsatser och målgrupp.
Det svenska förebyggande arbetet drivs
och samordnas av MSB (Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap) och kommunerna. På den kommunala nivån finns
ett tämligen väl utvecklat samarbete mellan
de kommunala räddningstjänsterna och
olika myndigheter (främst skola och socialtjänst), försäkringsbolag samt frivilliga krafter (t.ex. Svenska Brandskyddsföreningens
avdelningar). Innehållsligt finns en dominans för informationsinsatser och pedagogiska påverkansprogram. Systematiska
riksbedömningar på basis av särskilt framtagna bedömningsinstrument, liksom särskilda behandlingsinsatser, förekommer
knappast alls. Däremot finns åtskilliga exempel på fysiska miljöförändringar och situationell kontroll (t.ex. installation av
övervakningskameror). Vår bedömning är
att det finns mycket att vinna på ökad samverkan och samordning på både nationell
och lokal nivå. På nationell nivå bör etableras ett koordinerat samarbete mellan de
myndigheter som har ansvar för förebyggande åtgärder som rör barn och ungdomar,
t.ex. MSB, Brå, Skolverket, Socialstyrelsen
och Statens Folkhälsoinstitut.
Vad gäller frågan om det förebyggande arbetet främst bör utvecklas med avseende på
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brandspecifika omständigheter eller utformas i linje med generella preventionsinsatser som rör barns och ungdomars förutsättningar och behov, är våra slutsatser dessa:
• Insatser som tar sikte på att förändra drivkrafter och utlösande faktorer bör utformas i enlighet med resultat från forskning
om generella preventionsinsatser.
• Dessa behöver förenas med åtgärdsinriktad kunskap om faktorer som rör brandanläggelsens särskilda egenheter: eldens
lockelse och de särskilda betingelser som
präglar tillvägagångssätt och utvecklingsförlopp.
Beträffande framtida forskning och mot
bakgrund av granskningen av tidigare forskning, pekar forskarna särskilt på behovet av
forskning inom följande områden:

• Social interaktion och dynamik när ungdomar i grupp anlägger brand.
• Fördjupade studier av den lilla grupp ungdomar som ofta återfaller i mordbrand
och som svarar för ett relativt stort antal
anlagda bränder.
• Nationella jämförelser med inriktning på
mer avgränsade företeelser, t.ex. skolbränder, anlagd brand i samband med sociala
oroligheter och bränder där olika former
av extremism utgör drivkraften.
• Effektstudier med inriktning på olika åtgärdstyper och arbetsformer.
Sammanfattat av Birgitta Göransson
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Minnesord

Martin Grann

Kriminalvårdens förre utvecklingschef
professor Martin Grann är död.
Vi känner Martin sen många år och har på nära håll följt
hans forskarkarriär och praktiska gärning som sakkunnig
inom rättsväsendet, chef för Centrum för våldsprevention
vid Karolinska institutet och för Kriminalvårdens utvecklingsenhet, samt som expert i media.
Kriminalvård är komplext och spänner över flera vetenskapliga discipliner. De återfallsförebyggande behandlings54
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program som erbjuds klienterna bör, som en mänsklig rättighet, grunda sig på vetenskap och godkännas genom en
ackrediteringsprocess. I Kanada och England hade man i
slutet av 1990-talet börjat lämna uppfattningen ”Nothing
works”. Också Sverige ville vara med och bidra till en mer
progressiv och behandlingsinriktad kriminalvård. Martin
Grann kom här att fylla en viktig funktion med sina gedigna kunskaper om bl.a. samband mellan psykisk sjukdom, personlighetsstörning, missbruk och våldsbrott samt
om riskbedömningar. Som vetenskaplig ledare för huvudkontorets nya utvecklingsenhet ingöt han professionellt
förtroende, berikade, stimulerade och byggde broar.
2007 blev Martin adjungerad professor i psykologi vid
Stockholms universitet, några år senare i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska institutet. Han skapade gedigna
kontaktytor mellan forskning om kriminalvård och dess
praktik, flerprofessionella forskargrupper och utvecklade
en strategisk spaning mot vetenskap bortom horisonten.
Målet var att välgrundat besvara forskningsfrågor från
praktiken av typen ”What works and for whom?”
2007 samlade Martin för första gången ett tjugotal experter i Kriminalvårdens nybildade vetenskapliga råd för medverkan vid ackreditering av brotts- och missbruksprogram
och att vara sakkunniga åt Kriminalvårdens ledning.
I dialogen var Martin vänlig, kompetent, balanserad och
reflekterande. Hans visionära kraft och omsorg om andra
gav hans person en inbjudande lyskraft. Vi tyckte om
Martin och saknar honom och hans varma leende.
Vi hade behövt honom ännu många år.
Lars Nylén
Fred Nyberg
Generaldirektör Professor
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Niklas Långström Henrik Anckarsäter
Professor
Professor
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Vill du debattera kriminalvård?
Tidskrift för Kriminalvård är öppen för alla
som vill debattera kriminalvård
utifrån humanistiska utgångspunkter.
Ditt bidrag kan grunda sig i vetenskap
och/eller erfarenhet, privat eller professionell.
Inled en ny debatt redan idag – skriv till:
Tidskrift för Kriminalvård
Box 2562
403 17 Göteborg
birg.goransson@comhem.se
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