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Redaktören har ordet

Välkommen till årets första nummer av Tidskrift för 
Kriminalvård. I år har tidskriften 70 årsjubileum och nästa 
nummer kommer att innehålla återblickar från de 70 år som 

gått. I detta nummer blickar vi framåt. För första gången har en svensk 
forskare, professor Per-Olof Wikström, tilldelats det mest prestige-
fyllda priset inom området kriminologi, ”The Stockholm Prize in 
Criminology”.  TfK har fått en unik möjlighet att samtala med honom 
och redovisar i detta nummer även hans teori och forskning som 
förklarar  varför människor begår brott. Hans studier och innovativa 
forskningsmetod identifierar både miljömässiga drag som kan bli 
kriminogena och personliga egenskaper som gör vissa människor 
sårbara och andra resistenta när det gäller brottslig aktivitet. En 
mycket viktig kunskap idag när vi befinner oss i socialt oroliga tider.

När oron ökar letar människor efter syndabockar. En del forskare 
bidrar till att utse syndabockar och försöker skapa moralisk panik som 
när en forskare i en debattartikel nyligen påstod att eftersom 
ensamkommande flyktingbarn är unga pojkar leder det automatiskt 
till ökad kriminalitet och ökat våld mot kvinnor oavsett ekonomiska, 
juridiska och sociala sammanhang. Det är inte kön, etnisk härkomst 
eller ålder som gör någon till brottsling. Det är riskfaktorer men inga 
orsaksfaktorer. Kunskap och källkritik är det viktigaste motmedlet 
mot detta syndabockstänkande som underblåser rasism och 
främlingsfientlighet.

Att det dödliga våldet ökar i Sverige är en uppfattning som också 
behöver källkritisk granskning. Det dödliga våldet har under de 
senaste tjugo åren minskat med en tredjedel i relation till 
befolkningsutvecklingen. Det dödliga våldet mot kvinnor har minskat 
(trots invandring) så även det alkoholrelaterade våldet. Vissa typer av 
skjutvapenvåld har ökat men inte det dödliga våldet med skjutvapen.

Glädjande nog har TfK i detta nummer fått många inskickade 
bidrag från olika personer. Kriminalvårdens generaldirektör Nils 
Öberg svarar på Norman Bishops kritik i förra numret av TfK om att 
den svenska kriminalvården är alltför ensidigt baserad på kognitiva 
behandlingsprogram. Debattartikel om motivationsteori och 
ledarskap och historiska återblickar i verksamhet och möten är andra 
bidrag.

Birgitta Göransson
redaktion@tfkriminalvard.org
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The Stockholm Prize in Criminology  
är världens största och mest presti-
gefyllda pris inom området krimi-

nologi. Priset har instiftats av Justitiedepar-
tementet och Torsten Söderbergs stiftelse. 
Det har delats ut sedan 2006 och går till den, 
eller dem, som gjort framstående prestatio-
ner inom kriminologisk forskning eller som 
praktiskt tillämpat sådan för att minska 
brottsligheten och främja de mänskliga rät-
tigheterna. 

Prisets mål är att främja: ökad kunskap 
gällande brottsorsaker på individuell och 
strukturell nivå, en mer effektiv och human 
offentlig politik gällande behandlingen av 
brottslingar, ökad kunskap om alternativa 
brottsförebyggande åtgärder både inom 
rättsväsendet och det civila samhället, praxis 
för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade 
metoder för att på ett globalt plan minska 
myndighetsmissbruk inom rättsväsendet. 
Prisceremonin hålls årligen i juni och 
sammanfaller med Stockholm Criminology 
Symposium som arrangeras av Brotts-
förebyggande rådet. Prissumman är, i år, 
1 500 000 kronor.

År 2016 delar tre pristagare på utmärkel-
sen, och för första gången någonsin vinner 
en svensk priset. 

Pristagarna tilldelas utmärkelsen för att de 
har bidragit till att öka kunskapen om hur 
viktiga föräldrar och jämnåriga kamrater är 
för att förhindra eller att befrämja att barn 
växer upp till ett liv i kriminalitet. Pristagar-
nas arbete, som sammantaget sträcker sig 
över ett halvt sekel och omfattar tre stora 
studier, har starkt format den moderna kri-
minologiska vetenskapen.

De tre pristagarna är:
•	Travis Warren Hirschi, professor i socio-

logi, University of Arizona (USA)
•	Cathy Spatz Widom, professor i psykologi, 

John Jay College of Criminal Justice 
(USA)

•	Per-Olof Wikström, professor i krimino-
logi, University of Cambridge (UK)
Den första studien inleddes 1965, när 

Travis Hirschi samlade in uppgifter om 
4077 tonåringar i staden Richmond i Kali-
fornien, för att testa och utveckla sin ”Social 
Bonding Theory” om brott.

The Stockholm  
Prize in Criminology
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Hirschi frågar inte varför människor bry-
ter mot lagen, utan varför människor inte 
bryter mot lagen. Hans svar är att ungdomar 
avstår från att begå brott när de har en stark 
anknytning till det etablerade samhället. 
Föräldrar spelar här en central roll. De band 
som knyter individen till samhället beskrivs 
som anknytning till konventionella perso-
ner (tex. föräldrar och kamrater), åtagande i 
förhållande till den konforma samhällsord-
ningen (tex. investeringar i utbildning, ar-
bete och hederligt liv), delaktighet i konven-
tionella aktiviteter (tex. skolan, arbete, för-
eningsliv) och slutligen en övertygelse om 
den rådande samhällsordningens legitimi-
tet (positiva attityder gentemot lagstiftning, 
rättsvårdande myndigheter etc. och negati-
va attityder gentemot brott och missbruk).

Medan Hirschi visade vad föräldrar kan 
göra rätt, visade Cathy Spatz Widom, en 
pionjär inom systematisk forskning om för-
äldraskap, vad föräldrar kan göra fel. Mellan 
år 1967 och 1971 studerade Widom 908 
barn, i en stad i den amerikanska mellanväs-
tern, som före 11- års ålder varit utsatta för 
våld och eller grov försummelse av sina för-
äldrar eller närstående. Hon jämförde sedan 
dessa barn med en kontrollgrupp bestående 
av 667 barn som inte hade blivit utsatta för 
övergrepp eller försummelse.

Under två decenniers uppföljning fann 
hon att de barn som farit illa i ung ålder hade 
en ökad risk för att själva utöva våld och 
hamna i kriminalitet i vuxen ålder men att 
de flesta, även i den mesta utsatta gruppen, 
inte gjorde det lika ofta som förväntat. Hen-
nes studier visade att våld långtifrån alltid 
föder våld och att förhållandet mellan för-
äldrar och barn som farit illa vid ung ålder är 
betydligt mer komplicerat än den konven-
tionella ”våldsspiral-teorin” påstår. Widoms 
arbete förstärkte Hirschis tes om att även ett 

dåligt föräldraskap kan ha bra inslag, och att 
även kriminella föräldrar kan bygga en stark 
anknytning till sina barn och lära dem att 
skilja på rätt och fel, och att respektera lagen.

Per-Olof Wikström (född 1955 i Upp-
sala, uppvuxen i Gävle) är professor i Ecolo-
gical and Developmental Criminology och 
chef för centret för analytisk kriminologi 
och ledamot av Girton College vid Univer-
sity of Cambridge. Efter att ha avlagt sin 
doktorsexamen i kriminologi från Stock-
holms Universitet, arbetade han på både 
Brottsförebyggande rådet och Polishögsko-
lan. Han har utsetts till ledamot av The Bri-
tish Academy, The American Society of Cri-
minology, och The Center for Advanced 
Study in the Behavioral Sciences vid Stan-
ford University. Han har vunnit The Ameri-
can Society of Criminology’s Sellin-Glueck-
priset för sina internationella bidrag till kri-
minologin och han är även Director of the 
Economic and Social Research Council’s 
Peterborough Adolescent och Young Adult 
Development Study.

Per-Olof Wikströms bidrag inom den 
kriminologiska forskningen inkluderar ut-
veckling av en teori som bidrar till att tackla 
orsakerna till brott, utveckling av innovati-
va forskningsmetoder att studera de sociala 
strukturer och sociala sammanhang där 
brott begås. Han har även tidigare studerat 
kriminella karriärer, våldets etiology och 
jämförelser mellan olika länder.

På senare år har Wikström fokuserat på att 
studera brott ur ett multifaktoriellt perspek-
tiv och utvecklat en ”Situational Action 
Theory” (SAT). SAT är ett av första försöken 
inom kriminologin att specificera vilka si-
tuationsfaktorer, individfaktorer och bete-
enden som leder till att brott begås. Att bryta 
mot lagen (moral rule-breaking) och begå 
brott är ett resultat av interaktionen mellan 
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personer med vissa personlighetskarakteristi-
ka som svaga moralbildning och dålig förmå-
ga till självkontroll och omständigheter med 
vissa karakteristika som en omgivning som 
också har svag moralbildning och kontroll.

För att testa sin teori har Wikström desig-
nat och genomfört en ambitiös och longitu-
dinell studie där kritiska egenskaper hos 
ungdomar och kritiska sociala, miljömässi-
ga, rumsliga och tillfälliga faktorer studeras 
kopplat till aktiviteter och kriminalitet. 
Han studerade också hur dessa förändrades 
över tid från tonåren till vuxen ålder. Stu-
dien är en av de största och mest lyckade 
longitudinella studien som genomförts i 
UK. Forskningsmetoden har senare tilläm-
pats över hela världen. De finns nu konkreta  
bevis att brott begås när (och endast när) 

människor med viss specifika personlighets-
karakteristika  befinner sig i en miljö med 
särskilda miljömässiga särdrag och specifika 
omständigheter. Wikströms studie och inn-
ovativa metoder hjälper oss identifiera mil-
jömässiga drag som kan bli kriminogena 
och personliga egenskaper som gör vissa 
människor sårbara och andra resistenta när 
det gäller brottslig aktivitet. Per-Olof Wik-
ström visar med sin forskning de mest detal-
jerade bevisen på den dynamiska process 
som barn använder sig av dagligdags i rela-
tionen med föräldrar, andra närstående och 
jämnåriga kamrater. ”Situational Action 
Theory”, både förfinar och förstärker de 
slutsatser som tidigare dragits av Hirschi och 
Widom. Teorin beskrivs närmare i separat 
artikel i TfK.                                                                
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”The hallmark of modern science is the search 
for mechanisms behind facts, rather than the 
mindless search for data and statistical correla-
tion among them” (Mario Bunge 2006)

Människor begår inte brott för att de är 
män, tonåringar eller tillhör en etnisk mino-
ritet. Att vara man, tonåring eller tillhöra en 
etnisk minoritet får inte någon att stjäla en 
CD i en affär, bryta sig in i en bil, bränna ner 
en skola eller spränga en flygmaskin. Inte 
heller begår människor brott för att de är ar-
betslösa, har många syskon, en långsam 
hjärtaktivitet, dålig utbildning, en särskild 
gen, en mamma som rökte under gravidite-
ten eller växte upp i allmännyttans bostads-
områden. Ingen av dessa typer av faktorer 
kan få en person att vandalisera, sälja stöld-
gods, misshandla en partner eller förgripa 
sig på ett barn. Inget av dessa samband mel-
lan de som begår brott och de som inte begår 
brott förklarar orsaker till brottsliga hand-
lingar. Det finns tusentals variabler som kor-
relerar med varandra. De flesta persistenta 
brottslingar har växt upp under socialt ut-
satta förhållanden men de flesta som växt 
upp under sådana förhållanden blir inte per-
sistenta brottslingar.

Grunderna för en adekvat teori om 
brottslighetens orsaker kräver definition 
och analys av:
•	Vad brott är
•	Vad som får människor att utföra brottsli-

ga handlingar
•	Hur samspelet (interaktionen) mellan in-

divid och miljöfaktorer får människor att 
utföra brottshandlingar

•	Vilken roll samhällsfaktorer och indivi-
ders utveckling (livshistoria) spelar

Lagen är det regelverk som talar om vad 
som är brott och därmed var som är rätt eller 
fel att göra. Genom att föreskriva för män-
niskor vad som är rätt och fel att göra har la-
garna ett tydligt moraliskt innehåll. Lagen 
ger oss en uppsättning moraliska regler. La-
garna blir en moralnorm när de delas av 
många vid rättsskipning. Moraliska normer 
kan variera i styrka och en anledning till att 
människor begår brott är att de inte håller 
med om normen eller inte bryr sig om lagen. 

Brott är att bryta mot lagen. För att för-
stå varför människor bryter mot lagarna 
måste man förstå moralens roll i mänskligt 

Varför begår människor 
brott?  
”A Situational Action Theory” (SAT);  
En situationell handlingsteori.

Teorin sammanfattad av Birgitta Göransson utifrån material  
tillhandahållet av P-O Wikström
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agerande. Att analysera brott som ett mora-
liskt agerande innebär inte att man också har 
en moralistisk syn på brott. Teorin om SAT 
ställer inte frågan om vissa lagar är goda eller 
onda utan fokuserar på hur moraliska regler 
vägleder mänskligt agerande. Teorin inne-
bär inte att människor som bryter mot en lag 
är amoraliska bara att deras syn på vad som 
är rätt och fel skiljer sig från vad lagen säger, 
att de inte bryr sig om lagen eller att deras 
brott är ett resultat av en bristande förmåga 
att utöva självkontroll .

Människor begår brott 
•	när det uppfattar en brottshandling som 

ett acceptabelt handlingsalternativ i en gi-
ven omständighet (och det inte finns nå-
gon relevant eller tillräckligt stark av-
skräckning)

•	om de inte förmår handla i enlighet med 
sin personliga moral (utöva självkontroll) 
när de är utsatta för extern påverkan att 
handla i dess motsats

De uppfattar och väljer (vanemässigt eller 
efter övervägande) ett brottsligt agerande 
som en alternativ respons motiverad av fres-
telse eller provokation. Människan är i 
grunden en regelföljande varelse. Den soci-
ala ordningen är baserad på gemensamma 
handlingsregler. 

Människor är upphov till sina handlingar 
men orsakerna till handlingarna är situatio-
nella dvs. vilka handlingsalternativ de upp-
fattar, vilka val de gör och vilka handlingar 
de utför initieras och vägleds av innehållet i 
person-miljö interaktionen. 

Detta innebär inte att den sociala kultu-
ren, strukturen och människans utveckling 
är irrelevant när det gäller att förklara brotts-
liga handlingar. De förklarar varför männis-
kor har olika benägenhet att begå brott och 

varför olika personer exponeras för olika 
miljöer. Det gäller att förstå hur dessa fakto-
rer påverkar de situationella faktorerna och 
processerna som leder människor till att 
begå brott.

Brottsbenägenheten är beroende av per-
sonlig moral (värdebaserade handlingsreg-
ler om vad som är rätt eller fel att göra i en 
viss omständighet) och individens förmåga 
att utöva självkontroll dvs. förmågan att 
agera utifrån sin personliga moral när man 
är externt pressad att handla annorlunda. 
Personens förmåga till självkontroll är bero-
ende av hans eller hennes exekutiva funktio-
ner men också tillfälliga faktorer som berus-
ningsgrad, höga nivåer av stress eller starka 
känslor.

Kriminogen exponering
En platsmiljös kriminogenitet är i stort be-
roende av 
•	Moralisk kontext, dvs. gemensamma 

handlingsregler och deras styrka, relevanta 
för agerande utifrån en viss frestelse eller 
provokation.

•	Reglers upprätthållande dvs. effektivite-
ten och styrkan hos reaktioner på brott 
mot relevanta regler

Integration av social och situationell 
modell
SAT teorin utgår från fyra påståenden:
•	Handlingar är ett resultat av en percep-

tionsvalsprocess  
•	Denna process initieras och vägleds av in-

teraktionen mellan relevanta aspekter hos 
individen och miljön 

•	Processer av social och själv-selektion ska-
par särskilda interaktion (placerar vissa 
slags människor i vissa slags miljöer och 
skapar de situationer till vilka de reagerar)
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•	Vilken slags människor och vilken sorts 
miljöer som  förekommer i ett särskilt om-
råde (t.ex. i en stad)  är resultatet av histo-
riska psykosociala (människor) och social-
ekologiska (miljöer)processer   

Brott begås inte slumpmässig i tid och 
rum utan koncentreras till vissa platser un-
der vissa tider. Koncentrationer av ung-
domsbrott (hot spots) uppkommer i områ-
den med svag kollektiv styrka och i city  och 
lokala centrum när brottsbenägna ungdo-
mar spenderar tid på dessa platser utan vux-
entillsyn, engagerade i strukturerade aktivi-
teter med kamrater. 

Enligt SAT är sådan koncentration (hot 
spots) ett resultat av processen med sociala 
och personliga (self ) urval att samla män-
niskor med kriminella tendenser, krimino-
gena settings eller skapande av situationer 
där dessa personer kan svara med kriminella 
handlingar.

Situationell handlingsteori har testats och 
vidareutvecklats i en pågående longitudinell 
undersökning (som för närvarande har på-
gått i 12 år) av 700 ungdomar och deras fa-
miljer i den socialt och etniskt blandade sta-
den Peterborough i.  I sin studie mätte Wik-
ström och hans team ungdomarnas beteen-
de dag-för-dag, var de var, med vem eller 
vilka och i vilka kriminogena eller moraliskt 
farliga miljöer de befann sig. På detta sätt 
kunde Wikström testa prediktioner om kri-
minalitet på nya sätt. Hans data inkluderade 
exponering för kriminogena situationer, 
liksom ungdomarnas moraliska övertygel-
ser och benägenhet att begå brott. Genom 
intervjuer av både föräldrar och barn, har 
Wikströms forskning givit stora insikter i 
den roll föräldrar spelar för att förebygga 

ungdomsbrottslighet genom att aktivt be-
gränsa barns tillgång till jämnåriga som trot-
sar konventionell moral.

Vid mätning av brottslighet i åldrarna 12-
16 år kunde noteras att i gruppen ungdomar 
med högst brottsbenägenhet begick 95 pro-
cent brott och 70 brott per gärningsman i 
jämförelse med de som var lägst brottsbe-
nägna där 31 procent begick brott och 4 fyra 
brott per gärningsman. 99 procent i grup-
pen med högst kriminogen exponering be-
gick brott, 76 brott per gärningsman att 
jämföras med de med lägst kriminogen ex-
ponering där 32 procent begick brott, 5 
brott per gärningsman.

Hur förebygger man brott?
Det finns många olika idéer om hur man 
bäst förebygger brott. Några exempel är:

Genom ökad välfärd, utegångsförbud, 
fritidsaktiviteter, fokuserat polisarbete. 
kamratstöd, drogavvänjning, bättre gatube-
lysning, kognitiv beteendeterapi, ökad jäm-
likhet, medicinering, bättre lås, bättre arki-
tektur, föräldraträning, strängare straff, 
medling, social färdighetsträning eller ka-
meraövervakning.

Effektiv brottsprevention menar PO 
Wikström är ett resultat av
•	Policy och åtgärder som framgångsrikt 

lyckas få människor att uppfatta brott som 
oacceptabla handlingsalternativ

•	Stärker människors förmåga att motstå ex-
ternt tryck att begå brott i konflikt med 
deras moral

•	Stärker miljöers avskräckande kvaliteter så 
att människor förmår upprätthålla lagregler 
när de är motiverade att bryta mot dessa.  
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Samtal pågår med Per-Olof Wikström

Professor i kriminologi, vid universitetet i 
Cambridge - en av vinnarna av 
Stockholmspriset i kriminologi 2016

Av Birgitta Göransson

TfK gratulerar till Stockholmpriset 
i kriminologi 2016. För första 
gången delas det ut till en svensk 

forskare. Blev du överraskad? Är det för-
sta gången som kriminologiforskning som 
undersöker individens uppväxtförhål-
lande premieras?

Jag blev förstås glad och överraskad. Det är 
inte första gången som forskare som stude-
rat familj- och uppväxtförhållanden får pri-
set. Både forskning om kriminella karriärer 
(Moffit, Blumstein) och forskning om risk-
faktorer (Farrington) har tilldelats priset.

Ni är tre forskare som delar på priset. 
I motiveringen anges att ni på olika sätt 
bidragit till att öka kunskapen om hur 
viktiga föräldrar och jämnåriga kam-
rater är för att förhindra eller befrämja 
att barn växer upp till ett liv i krimina-
litet. Men din forskning är väl mycket 
bredare?

Ja men man har förmodligen i motive-
ringen velat lyfta fram ett för oss tre gemen-
samt forskningsområde.

Din forskning och teoribildning har va-
rit unik och sprids nu till andra delar av 
världen. Kriminologisk forskning har 
ofta fokuserat på en typ av förklaringsfak-
torer till brottsligheten. Förklaringsfakto-
rer som inte kan sägas förklara brottslig-
heten. Men du har skapat en teori som 
förklarar orsakerna och bygger på en ana-
lys av hur strukturella, situationella och 
individuella faktorer samspelar och leder 
till att en individ begår ett brott. Kan man 
tala om ett genombrott i kriminologisk 
forskning?

Det är oerhört spännande att få följa resul-
taten i olika länder när Situationell Hand-
lingsteori och våra forskningsmetoder prövas 
där. Studier pågår eller har gjorts i många län-
der i Europa exempelvis Holland och Tysk-
land, men också i länder som Colombia och 
Kina. Samma faktorer som vi funnit i våra 
studier orsakar kriminalitet tycks ha bäring i 
alla dessa länder trots olika kulturer. 

Vi har utvecklat ny teori och forsknings-
metoder att testa teorin, så i så måtto kan 
man kanske tala om ett genombrott, eller i 
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vart fall nytänkande vad gäller brottslighe-
tens orsaker. Vi försöker ta till vara på de 
bästa kunskaperna från teorier och forsk-
ning om människor och brott respektive 
miljöer och brott och integrerar dessa med 
den grundläggande handlingsteori vi ut-
vecklat.

Din teori om varför människor begår 
brott kallar du ”Situationell Action Theo-
ry” (SAT) dvs en situationell handlingste-
ori. Du studerar samspel och interaktion 
mellan social struktur, situation och indi-
vid. Är några faktorer viktigare än andra? 
Är vissa faktorer lättare att förändra än 
andra?

I kriminologisk forskning uppstår ofta en 
onödig konkurrens mellan dom som fokuse-
rar på individ- eller miljöfaktorer. I själva ver-
ket är det samspelet mellan människa och 
miljö som är det centrala för förståelsen av 
varför människor begår brott och utvecklar 
och upprätthåller en kriminell livsstil. Det är 
också viktigt att identifiera vilka individ- och 
miljöfaktorer som är centrala påverkansfak-
torer. Faktorer som ålder, kön, etnisk bak-
grund gör ingen människa till brottsling.  
Om man reducerar till vad som är viktigast 
när det gäller individfaktorer så är det person-
lig moral och förmåga till självkontroll. Cen-
tralt för det brottsförebyggande arbetet blir 
därför att påverka människors moralbild-
ning och utveckling av kognitiva förmågor.    

Om man identifierar viktiga miljöfaktorer 
så tyder vår forskning på att det är den mora-
liska kontext som man befinner sig i som har 
störst betydelse. Centralt för det brottsföre-
byggande arbetet blir därför att påverka mo-
raliska sammanhang som uppmuntrar 
brottsligt handlande. I det sammanhanget 
har internet som moralisk kontext fått ökad 
betydelse under senare år. Terrorismpåverkan 

är ett bra exempel på hur internet som en mo-
ralisk kontext kan påverka kriminalitet. Vissa 
typer av brott med sexuell inriktning där man 
kan finna stöd på internet kan vara ett annat.   

Det centrala för teorin är dock samspelet. 
Vår forskning stöder inte utsagan att ’tillfäl-
let gör tjuven’ utan snarare att ’tjuvar tar till-
fället’. Det vill säga, brottsbenägna personer 
är sårbara för bra brottstillfällen medan per-
soner med ringa brottsbenägenhet är mot-
ståndskraftiga mot sådana influenser. 

Har olika typer av brott olika styrka när 
det gäller att förklara varför brotten be-
gås? Ex Har våldtäktsbrott som varken är 
accepterat i den kriminella subkulturen 
eller i samhället andra styrkeförhållan-
den i sin orsakskedja? 

Människor med stark lagrelevant person-
lig moral och stark självkontroll begår sällan 
eller aldrig brott oavsett i vilken social kon-
text han eller hon befinner sig.

Människor med en svag lagrelevant per-
sonlig moral och svag förmåga till självkon-
troll blir sårbara och beroende av den kon-
text de befinner sig i.   

Det är viktigt att komma ihåg att teorin 
inte är moralistisk dvs värderar lagarna som 
definierar brott. Grunden är att man agerar 
utifrån sin egen moral. I olika tider är olika 
handlingar kriminaliserade. Den som be-
gick lagbrott mot de lagar som nazisterna 
skapade skulle vi inte kalla kriminella idag.

Du följde 716 familjer i den etniskt blan-
dade staden Peterborough i England. Fann 
du några skillnader mellan olika etniska 
grupper?

Det fanns etniska skillnader men alla skill-
nader kunde i stort förklaras av de faktorer vi 
funnit relevanta dvs. en stark personlig lag-



12 Tidskrift för Kriminalvård  2016:1

relevant moral och självkontroll.  Det fanns 
t ex en grupp som aldrig begick något brott; 
muslimska flickor. De hade en stark moral 
och mycket liten exponering för krimino-
gena miljöfaktorer. 

I Sverige genomfördes tidigt den s k 
1956 års klientelundersökning som led-
de till flera rapporter i början av 1970-ta-
let. Det var en psykologiskt djupgående 
studie av pojkar i riskzonen för en brotts-
lig karriär. Jerzy Sarnecki har fortsatt att 
följa upp materialet i flera generationer. 
Kunde du hämta någon kunskap eller in-
spiration från dessa tidiga studier till din 
forskning? Var Sverige tidigt ute med den-
na typ av studier i jämförelse med andra 
länder? Eller är det bara något vi tror.

Jag var chef för BRÅ:s forskningsavdel-
ning när Jerzy var chef för BRÅ:s utred-
ningsenhet så det är klart att vi hade mycket 
kontakt. Jerzy jobbade med klientelunder-
sökningen, medan jag och mina kollegor 
bland annat jobbade med en intensiv studie 
av brottsligheten i Stockholms olika delar 
(kallad Stockholmsprojektet).

Det genomfördes mycket gedigen forsk-
ning på den tiden. Det finns exempel på 
amerikansk forskning från samma tid så vi 
var inte helt unika. Mycket bra och grund-
läggande forskning genomfördes i Sverige 
vid denna tid av mycket inspirerande och  
seriösa forskare, som exempelvis Carl-Gun-
nar Janson och David Magnusson. På den 
tiden kunde man bedriva ambitiös, grund-
läggande och omfattande studier som fick ta 
tid. Sådan forskning som också bygger på 
insamlandet av bra grunddata. Det finns ty-
värr ett publiceringsraseri idag där man räk-
nar artiklar; allt ska helst gå fort vilket riske-
rar kvaliteten på forskningen.  

 

Idag är det i Sverige mycket fokus på att 
Kriminalvården ska göra riskbedömning 
för återfall i brott. Den bygger på att mäta 
individuella riskfaktorer genom psykolo-
giska test byggda på gruppresultat . Men 
innehåller inte analyser av miljömässiga 
och andra faktorer. Hur ser du på dessa 
bedömningar?

Jag har själv inte jobbat med riskbedöm-
ningar i det här avseendet. Men allmänt kan 
man ju säga att riskbedömningar har en varie-
rande träffsäkerhet och det är medelvärdenas 
problem att försöka bedöma en individ uti-
från gruppresultatet. 

Ett mer allmänt problem med riskbedöm-
ningar är att man blandar ihop ”vad som pre-
dicerar” och ”vad som orsakar”. Ett bra exem-
pel är att man i Storbritannien i många kom-
muner skapat listor över ungdomar i riskzo-
nen baserade på s.k. riskfaktorer. Man rekom-
menderar då att man ska försöka eliminera 
eller reducera dessa riskfaktorer för ungdo-
marna men missar att merparten av riskfakto-
rerna inte är orsaker så aktiviteten blir ofta 
meningslös. Detta är ett stort och vanligt pro-
blem med den s.k. riskfaktoransatsen i det 
brottsförebyggande arbetet. Faktiskt enligt 
min mening ett av de större problemen vad 
gäller att skapa effektivt brottsförebyggande 
är att undvika ett fokus på s.k. riskfaktorer.

Moralbildning hos ett barn skulle du 
vilja beskriva det som en imitations-/
identifikationsprocess? Barnet införlivar 
föräldrarnas normer och moral, dels de 
normer som uttalas dels de som tillämpas.

Det finns tre grundläggande processer vad 
gäller moralbildning
•	Att känna till de om regler som gäller
•	Att observera hur andra följer eller bryter 

mot regler och dess konsekvenser
•	Att själv pröva att bryta regler och se hur 

folk reagerar
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Lagrelevant moral grundläggs relativt ti-
digt. Det flesta människor, inklusive ungdo-
mar, har en stark lagrelevant personlig moral 
och förmåga till självkontroll. Det är faktiskt 
så att kriminalitet inte är något vanlig feno-
men bland ungdomar. De flesta begår inget 
eller något enstaka brott under ungdomspe-
rioden. Det är en mycket liten grupp av ung-
domar som står för merparten av brotten. 
Ca 5 procent. Men den gruppen begår 
många brott och ju äldre de blir desto större 
andel av brottsligheten svarar de för. Vår 
forskning visar också att förändringar i ung-
domars brottslighet kan förklaras av föränd-
ringar i deras personliga moral, förmåga till 
självkontroll och exponering till krimino-
gen moralisk kontext. Det är t.ex. så att upp-
gången av brottslighet i en ålderskull som 
ofta toppar runt 16-års ålder sammanfaller 
med an allmän försvagning av den lagrele-
vanta personliga moralen. Vi håller för när-
varande på att slutföra en bok om detta och 
vi räknar med att kunna presentera resulta-
ten på Stockholms symposiet i juni.

Kan man också säga att om barnet får 
med sig en god självkänsla och självkän-
nedom kan de lättare  välja bort att följa 
gruppnormen?

Ja i vart fall bra förmåga till självkontroll. 
Om man har bra förmåga till självkontroll 
kan man lättare motstå yttre tryck att handla 
mot ens egna moralvärderingar. T.ex. om 
man inte själv tycker det är OK att använda 
narkotika men ens kamrater försöker över-
tala en att pröva, är förmåga till självkontroll 
avgörande för om man kan motstå sådan 
påverkan.  

I sammanhanget är det intressant att fun-
dera kring samhälleliga brottsuppgångar 

och nedgångar. Just nu diskuterar man 
mycket varför brott i många västländer sjun-
ker. Alla tycks vilja ta åt sig äran för detta från 
strängare straff, mer fokuserat polisarbete 
till bättre lås på bilar. Själv tror jag att föränd-
ringar i befolkningens moralbildning och 
självkontroll kan vara en viktig faktor även 
om det är svårt att visa i brist på relevanta 
data över långa perioder. Mer anekdotiskt 
kan man peka på att man har mycket min-
dre acceptans numera för en lång rad av be-
teenden. Det som man accepterade på 
1960-talet accepterar man inte idag. Se bara 
på rökning, att köra med alkohol eller dro-
ger i kroppen, att sortera sopor och plocka 
upp hundbajs. För att inte tala om att aga 
barn och utöva våld mot kvinnor. Toleran-
sen för våld har minskat betydligt.  

Om du fick besluta om förebyggande in-
satser för att motverka barns utveckling 
mot en kriminell livsstil vilka åtgärder 
skulle du då vidta? Är några faktorer vik-
tigare än andra eller måste man satsa på 
att minska risken inom alla områden som 
du beskriver.

Tillsammans med Marie Torstensson (nu-
mera Malmö Universitet) skrev jag på upp-
drag av justitiedepartementet ett förslag till 
ett nationellt brottsförebyggande program 
på 1990-talet. Tyvärr blev det till slut ganska 
urvattnat när det genomgått den politiska 
processen på departementet och blev sedan 
något man kallade ”Allas vårt ansvar”.  En 
hel del har hänt sen dess och även om grund-
dragen i stort är desamma som i det förslag 
Marie och jag tog fram (som finns publicerat 
av polishögskolan i Solna) vet vi mycket mer 
om orsakerna idag. I korthet skulle jag sam-
manfatta grunderna för  ett effektivt brotts-
förebyggande i följande punkter.
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För att förändra människors beteende vi 
kan förändra personer (deras brottsbenägen-
het) genom att påverka deras lagrelevanta 
personliga moral och förmåga att utöva 
självkontroll genom att påverka deras mo-
ralbildning och kognitivt närande. 

Vi kan också påverka människors krimi-
nalitet genom att påverka (reducera) före-
komsten av miljöer som uppmuntrar krimi-
nalitet genom att påverka dessa miljöers 
moral normer och deras upprätthållande. 

Slutligen kan vi påverka människors expo-
nering till kriminogena miljöer genom att 
påverka sociala och självselektionsprocesser.  

Grunderna för moralbildning och ut-
veckling av självkontroll grundläggs ofta ti-
digt och aktörer som föräldrar och lärare har 
den centrala rollen här. Det är också viktigt 
att de som arbetar med människor som re-
dan har utvecklat en kriminell livsstil foku-
serar på insatser för att bryta deras krimina-
litet genom att  påverka deras personliga 
moral och förmåga till självkontroll och ex-
ponering till kriminogena moralkontexter.

I Danmark genomför man i Vejle kom-
mun  ett projekt i som bygger på Situationell 
Handlingsteori och där fokus är på att ut-
bilda lärare och andra aktörer så att de kan 
hjälpa barn och ungdomar att stärka deras 
personliga lagrelevanta moral och förmåga 
till självkontroll. Det är mycket spännande 
att se hur detta kommer att lyckas. Man har 
bland annat just producerat en bok (på 
danska) om detta.

Ett särskilt problem med att skapa effektiv 
brottsprevention är att ofta kommer poli-
tiska och ideologiska överväganden att styra 
eller påverka valet av inriktning och åtgär-
der. Vi behöver en mer rationell och profes-
sionell brottsförebyggande verksamhet som 
bygger på kunskap.

Hur går du vidare med din forskning? 
Arbetar du med att mäta effekten av im-
plementering av förebyggande insatser?

Den longitudinella studien (PADS+) 
fortsätter och vi fortsätter samla grunddata 
av olika slag. Vi har just samlat in genetiska 
data från studiens deltagare så vi har nu data 
om allt från deltagarnas genetik till detalje-
rade data om hur de lever sina sociala liv. Vi 
följer den internationella prövningen av Si-
tuationell Handlingsteori och våra forsk-
ningsmetoder och vi försöker hela tiden 
förbättra teorin och stärka dess prövning.

Jag har en fantastisk tvärvetenskaplig 
grupp av unga forskare i Cambridge som 
jobbar med studien och som jag hoppas kan 
ta över när jag själv relativt snart blir pen-
sionsmässig. 

Och inte minst skriver vi böcker. Den ab-
solut färskaste som kom ut 2012 kan re-
kommenderas för den som är intresserad av 
dessa frågor.  

Wikström, P-O, Oberwittler D, Treiber 
K & Hardie (2012) BREAKING RULES. 
The Social and Situational Dynamics of Young 
People’s Urban Crime. Clarendon series. Ox-
ford University Press.

Stort tack för att Tfk fick intervjua dig!

Per-Olof Wikströms teori och metod 
redovisas i en separat artikel i detta nummer.
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Syftet med rapporten är att beskriva det 
dödliga våldet och dess utveckling i 
Sverige under 1900- och 00-talet ge-

nom analyser av samtliga fall av fullbordat 
dödligt våld som kommit till polisens kän-
nedom åren 1990-2014. I rapporten läggs 
särskilt fokus på de dödliga våld som förö-
vats med skjutvapen.

Det polisanmäls betydligt fler fall av död-
ligt våld (mord, dråp och vållande till an-
nans död genom misshandel) än som verkli-
gen begås. Det beror på att polisen vid 
många fall, där dödsorsaken till en början är 
okänd, upprättar en polisanmälan för att 
kunna inleda en förundersökning. I över 
hälften av dessa fall visar det sig senare att 
dödsorsaken var någon helt annan (olycka, 
självmord, naturlig död osv.), att brottet an-
mälts flera gånger eller att brottet med död-
lig utgång skett i annat land. 

Den svenska statistiken innehåller ca 200 
anmälda fall per år. Efter noggrann genom-
gång av Brå landar siffran i ca 100 fall per, vil-
ket också bekräftas av dödsorsaksstatistiken.

Generell minskning av det dödliga 
våldet både på 1990- och 2000-talet
Det dödliga våldet har de senaste två decen-
nierna minskat i Sverige, liksom i flera andra 
västländer. I relation till befolkningsutveck-
lingen har antalet offer för dödligt våld 
minskat med närmare en tredjedel från bör-
jan av 1990-talet till början av 2010-talet. I 
absoluta tal blev i snitt 80 personer per år 
offer för dödligt våld 2010-2014 att jämföra 
med i snitt 107 personer 1990-1994. Av off-
ren var i genomsnitt en tredjedel kvinnor 
och två tredjedelar män.

Det dödliga våldet  
i Sverige 1990-2014
Brottsförebyggande rådet har kartlagt det dödliga våldet under  
de senaste 20 åren. Utvecklingen redovisas i rapporten  
Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. En beskrivning av  
utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet.  
Brå Rapport 2015:24 författad av fil.dr Sven Granath

Sammanfattat av Birgitta Göransson
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Alkoholrelaterat våld minskar mest
Alkoholrelaterat våld står för en stor del av 
minskningen. Framför allt gäller det spon-
tana alkoholrelaterade fall av dödligt våld 
mellan män som karakteriseras av expressiva 
motiv, uppfattade kränkningar eller svart-
sjuka. De äger ofta rum i privatbostäder och 
med kniv eller slagvapen. Eftersom dessa 
brott dominerat det dödliga våldet påverkas 
de totala nivåerna om denna form minskar.

Även dödligt våld mot kvinnor i nära rela-
tioner har minskat sedan mitten av 00-talet, 
från tidigare 17 offer per år till i snitt 13 per 
år under 2008-2013. Därutöver har också 
dödligt våld med hatbrottsmotiv och död-
ligt våld mot barn minskat i ett längre per-
spektiv. Minskningen av det dödliga våldet 
sammanfaller med minskat berusnings-
drickande bland unga och de alkoholrelate-
rade dödsfallen har generellt blivit färre. 

När det gäller det minskade våldet mot 
kvinnor behöver utvecklingen följas och 
analyseras vidare. Våldet not kvinnor är inte 
lika relaterat till alkohol. Där kan finnas an-
dra förklaringar som exempelvis den mins-
kade acceptansen för våld och riktade insat-
ser för våldsutsatta kvinnor som gör att 
kvinnor våga lämna en våldsutsatt situation 
innan det blivit försent.

Vissa typer av skjutvapenvåld ökar
Det dödliga våldet med skjutvapen har to-
talt sett varken ökat eller minskat sedan 
1990-talet, i snitt har drygt 20 personer per 
år blivit offer för sådant våld. Men det har 
skett tydliga strukturförändringar i detta 
dödliga våld.

I storstadslänen har antalet och andelen 
fall som skett inom ramen för kriminella 
konflikter där illegala enhandsvapen (pisto-
ler, revolvrar) har använts ökat kontinuer-
ligt. Samtidigt har antalet och andelen fall 
med legala jaktvapen som rör andra sam-
manhang minskat påtagligt ex familj- och 
partnervåld och andra sammanhang utan-
för kriminella konflikter . Den typen av 
skjutvapenvåld har totalt sett närmare halv-
erats sedan mitten av 1990-talet.

Framför allt är det i Skåne och Västra Gö-
taland som det dödliga skjutvapenvåldet 
inom ramen för kriminella konflikter ökat. 
En påtagligt hög andel av det dödliga skjut-
vapenvåldet har skett i storstadslänens soci-
alt mest utsatta områden.

En förklaring till ökningen av illegala en-
handsvapen kan vara att vissa typer av organi-
serad brottslighet har ökat. Det finns också 
indikatorer på att det under en längre tid på-
gått en ökad införsel av illegala vapen i Sverige. 
Forskaren Sven Granath påminner dock om 
att det är viktigt att komma ihåg att 9 av 10 fall 
av dödligt våld sker i andra sammanhang än 
vid kriminella konflikter med skjutvapen.   
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Norman Bishop hävdar i en artikel i 
Tidskrift för kriminalvård 2015:3 
att svensk kriminalvård är för ensi-

digt baserad på kognitiva behandlingspro-
gram, och hänvisar bland annat till Long-
ford Lecture i London 2014. Jag håller med 
Norman Bishop om att Kriminalvården på 
flera olika sätt ska skapa förutsättningar för 
människor att kunna lämna ett kriminellt 
liv. Den verklighet jag möter i vår verksam-
het rimmar också mycket väl med den ambi-
tionen.

Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa 
straff, men också att fylla tiden en klient är 
hos oss med aktiviteter som minskar risken 
för återfall i brott.  Våra behandlingspro-
gram utgör en viktig del i arbetet med att 
hjälpa klienten till ny kunskap och nya in-
sikter, men är bara en av många delar i Kri-
minalvårdens återfallsförebyggande arbete. 
Vi stöttar också våra klienter till förändring 
genom att erbjuda utbildningsmöjligheter, 
motiverande samtal, sysselsättning, me-
ningsfulla fritidsaktiviteter, samverkan med 

andra aktörer som till exempel Arbetsför-
medlingen, och inte minst genom närvaron 
av engagerad och kompetent personal. Vi 
arbetar utifrån en bred återanpassningsan-
sats där dialogen mellan klient och krimi-
nalvårdare är central.

Ett exempel på hur Kriminalvården arbe-
tar utifrån ett helhetsperspektiv är den sats-
ning som vi just nu gör på unga klienter. 
Eftersom unga ofta döms till frivårdspåfölj-
der eller korta fängelsestraff är det av extra 
stor vikt att ta tillvara den korta tid de är hos 
oss. Därför sätter vi numera in insatser för 
unga redan på häktet i form av motiverande 
samtal, psykologstöd och kontakt med stu-
dievägledare. På fängelsesidan har vi utökat 
antalet ungdomsplatser och personalen job-
bar mycket nära de intagna. De unga slussas 
inte längre runt mellan produktionsledare, 
lärare, psykologer och terapeuter under sin 
fängelsevistelse, utan vår mest erfarna och 
välutbildade personal samlar sig i stället i ex-
pertteam runt dem. Syftet är att i en struktu-
rerad och stödjande miljö arbeta med livets 

Generaldirektör Nils Öberg svarar på  
Norman Bishops kritik om att den  
svenska kriminalvården är alltför  
ensidigt baserad på kognitiva  
behandlingsprogram.

Av Nils Öberg
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alla områden, som utbildning, relationer 
och ekonomi. Vi ställer också högre krav på 
de unga själva: de förväntas ta ansvar för sina 
egna liv och bidra till sin utveckling. Sam-
mantaget är vi övertygade om att den här 
strategin rustar våra unga klienter för fram-
tiden och ger dem verktyg för att återvända 
till ett liv utan kriminalitet.

Norman Bishop lyfter också viktiga frågor 
om intagnas inflytande, som tas upp i regel 
50 i de europeiska fängelsereglerna. Klienter 
och intagna ska uppleva att de kan påverka 
sin situation och ges möjlighet till dialog 
med ansvariga, de förväntas också aktivt 
delta i planeringen av sin verkställighet. Kri-
minalvården arbetar med stödjande miljöer 

genom att ha en anstaltsstruktur med mindre 
avdelningar, hög personaltäthet och erbjuda 
motiverande samtalsinsatser. På många av-
delningar tillämpas självförvaltning, det vill 
säga att de intagna ansvarar för planering, 
inköp och tillagning av sina måltider. I detta 
avseende är också normaliseringsprincipen 
viktig, alltså att klienter i grunden är och ska 
känna sig som vanliga samhällsmedborgare 
och använda befintliga strukturer i kontakter 
med till exempel andra myndigheter. Krimi-
nalvården ger stöd i dessa processer, inte 
minst när klienten ska slussas tillbaka in i 
samhället efter frigivning.                                      
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Det finns idag en alltmer erkänd teori om 
motivation, Self Determination Theory 
(SDT).

Enligt SDT så blir vi alla motiverade av att 
vi får våra grundbehov tillgodosedda. Det 
handlar om
•	Kunna vara självbestämmande (autono-

mi)
•	Kunna använda sina egna styrkor (kom-

petens)
•	Kunna känna sig nära och medagerande 

med andra (tillhörighet)
Det ligger nära tillhands att reflektera över 

hur denna teori kan ha bäring på svensk kri-
minalvård. Först om kriminalvårdens leda-
res förhållande till sin personal.

Ledarskap
Kriminalvårdens ledare bör tänka på perso-
nalens behov av autonomi. Konkret gör le-
darna medarbetare mer motiverade om de 
utgår från att medarbetarna har kunskaper 
som de har rätt och ansvar att framföra. Le-
darna bör med andra ord undvika att predi-
ka utifrån vad de kommit fram till utan 
också vara idel öra att höra medarbetarnas 
åsikter. Den här inställningen bör introdu-
ceras tidigt.

Motivationsteori  
med bäring på Kriminalvårdens  
ledarskap och klientarbete

Av Thomas Ekbom

Kriminalvårdens ledare bör tänka på 
medarbetarnas behov av att visa att de har 
olika starka sidor. Vi talar om styrkor i var-
dagsbeteenden som att vara t ex
•	idégivare
•	pådrivare
•	organisatör
•	kommunikatör
•	tänkare
•	trivselfrämjare

 Det är bra om kriminalvårdens ledare kan 
visa intresse för vad den enskilde medarbeta-
ren positivt brukar bidra med i olika sociala 
sammanhang, något som har gett medarbe-
taren ett mervärde på arbetet och på fritiden. 
I vilka arenor brukar medarbetarna trivas? 
Vad brukar hen göra då? Vad säger arbets-
kamraterna positivt om hen? Vad skulle 
medarbetarna gärna bidra med?

Ledarna bör också tänka på medarbetar-
nas behov av att känna tillhörighet. De bör 
gärna betona att medarbetarna kan bli med-
skapande, att ledare och medarbetare har 
olika erfarenheter men att de kan finna ge-
menskap i att vilja skapa ett bra arbete. Le-
darna bör uppmuntra medarbetarna till 
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fördjupade kontakter med arbetskamrater-
na.  Målet ska vara att alla ska känna en tillit 
som kan leda till förtroenden. Det ska vara 
högt i tak och ingen ska känna sig utanför. 
Allas lika värde ska betonas.

Man skulle kunna sammanfatta en öns-
kad ledarattityd i ordet tillit. Ledarna bör 
visa tillit till medarbetarnas förmåga att göra 
självständiga bedömningar (autonomi), 
tillit till att alla medarbetare har något att 
bidra med (kompetens) och tillit till vikten 
av att medarbetarna känner gemenskap 
(tillhörighet) med arbetsplatsen och dess 
värderingar.

Det ligger också nära tillhands att reflek-
tera över hur denna teori kan ha bäring på 
klienterna.

Klientarbete
Kriminalvårdare bör tänka på klienternas 
behov av autonomi. Konkret gör kriminal-
vårdarna klienterna mer motiverade om de 
utgår från att klienterna har kunskaper som 
klienterna har rätt och ansvar att framföra. 
Kriminalvårdarna bör med andra ord und-
vika att predika utifrån vad de kommit fram 
till utan också vara idel öra att höra klienter-
nas åsikter. Den här inställningen bör intro-
duceras tidigt.

 Kriminalvårdarna bör tänka på klienter-
nas behov att visa de har olika starka sidor. Vi 
talar om styrkor i vardagsbeteenden som att 
vara t ex:
•	idégivare
•	pådrivare
•	organisatör
•	kommunikatör
•	tänkare
•	trivselfrämjare

Det är bra om kriminalvårdarna kan visa 
intresse för vad den enskilde klienten posi-
tivt brukar bidra med i olika sociala sam-
manhang, något som har gett klienten ett 
mervärde på fritiden eller i arbetet. I vilka 
arenor brukar klienterna trivas i? Vad brukar 
hen göra då? Vad säger kamrater positivt om 
hen? Vad skulle klienterna gärna bidra med?

Kriminalvårdarna bör också tänka på kli-
enternas behov av att känna tillhörighet. De 
bör gärna betona att klienterna kan bli med-
skapande, att kriminalvårdare och klienter 
har olika erfarenheter men att de kan finna 
gemenskap i att vilja skapa en bra framtid. 
Klienterna bör uppmuntras till att fördjupa 
sina kontakter med kriminalvårdarna. Må-
let ska vara att alla ska känna en tillit som kan 
leda till förtroenden. Det ska vara högt i tak 
och ingen ska känna sig utanför.  Allas lika 
värde ska betonas.

Man skulle kunna sammanfatta en öns-
kad kriminalvårdsattityd i ordet tillit. Kri-
minalvårdarna bör visa tillit till klienternas 
förmåga att göra självständiga bedömningar 
(autonomi), tillit till att alla klienter har nå-
got att bidra med (kompetens) och tillit till 
vikten av att klienterna känner gemenskap 
(tillhörighet) med samhället och dess värde-
ringar.

Det skulle gå att invända att särskilt vissa 
intagna i anstalt har en attityd som inte tillå-
ter tillit. Många erfarenheter i anstaltsarbete 
visar att det går att arbeta fram en tillitsfull 
tillvaro i fängelse. Ett exempel är den gamla 
Norrköpingsanstalten där det skapades ett 
klimat i vilket personal och intagna kunde 
må bra tillsammans och där intagna kunde 
motiveras till liv utan brott och droger.         
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ProLeg-projektet
Som huvudprojektledare för ProLeg-projek-
tet (ProLeg = Programlegitimation) och ledare 
för bl.a. delprojekten ”Program-Mässan” och 
BAS-kraven i ”Krav&Råd”- handboken, var 
det för mig ett stort nöje att få arbeta tillsam-
mans med så många entusiastiska kollegor 

från hela landet. I de fem delprojekten med-
verkade ett knappt 50-tal kriminalvårdstjäns-
temän. Merparten av dem arbetade direkt i 
programverksamheten lokalt i anstalt eller i 
frivård och var utsedda av respektive region-
ledningar.

PROGRAMMÄSSAN 1996 - 
Kriminalvårdens sannolikt största  

arbetsmöte någonsin
För snart 20 år sedan genomfördes ”ProgramMässan” – svensk krimi-
nalvårds största arbetsmöte. Mässan var ett av delprojekten i det s.k. 
”ProLeg-projektet”, som lade grunden till en utveckling mot en mer 
kvalitetsdefinierad och evidensbaserad programverksamhet. En av 
grundtankarna i projektet var att fånga upp den samlade erfarenheten 
i landet och samtidigt genom Mässans utställare och besökare mer  
effektivt och brett kunna föra ut projektets slutprestationer. 

Av Sten-Åke Lövdahl

Mässhallen
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ProgramMässan – en interaktiv kun-
skapsmässa om påverkansprogram 
Syftet med en mönstring av de då förekom-
mande påverkansprogrammen var att ge-
nom dialoger och diskussioner mellan ut-
ställare och besökare ge tillfällen till idé- och 
erfarenhetsutbyten, ge nya kunskaper och 
inte minst stimulera till en utveckling av 
programmen i enlighet med ProLeg-projek-
tets Krav&Råd, samt möjlighet att knyta 
värdefulla personkontakter. 

Mässan genomfördes den 9-10 oktober 
vid anstalten Hall, men planeringen av den-
samma satte igång redan sommaren 1995. 
Några variabler som var viktiga i valet av ort 
för mässan var att besökare och utställare 

från hela landet skulle ha möjlighet att med 
bra kommunikationer ta sig till mässan, vid 
behov finna ett boende och åtminstone 
kunna delta en av dagarna. Vidare skulle or-
ten ha tillräckligt stora utrymmen för mäss-
sans utställare och övriga evenemang. När-
heten till Stockholm blev därför viktig och 
att anstalten Hall hade en stor idrottshall 
med scen och andra kringlokaler bidrog till 
vår förfrågan – för visst skulle Mässan ge-
nomföras ”inne i” kriminalvården även om 
detta skulle föra med sig att bemästra en del 
praktiska saker. Men ledningen för regionen 
och anstalts-chefen Gunilla Ternert var po-
sitiva och generaldirektör Bertel Österdahl 
hade inget att invända.

Matkön

Invigningen
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Regionledningarna uppmanades att före-
slå lokala program värda att uppmärksam-
ma. Inbjudan att delta med några program 
delgavs även kriminalvården i Danmark, 
Norge och Finland. Intresset blev mycket 
stort och cirka 130 personer kom att be-
manna de 45 montrarna.

Utställarna representerade häkten, anstal-
ter och frivårdsmyndigheter och program-
områdena våldsbrottsrelaterade-, sexual-
brottsrelaterade- och andra brottsrelaterade 
program, alkoholrelaterade och narkotika-
relaterade program, ungdoms- och kvinno-
program, intensivövervakningsprogram, 
samt några övriga utställare. Cirka 1300 an-
ställda från frivården, häkten, anstalter, regi-
onkanslier, kriminalvårdsstyrelse och justi-
tiedepartementen i Sverige, Danmark, Nor-
ge, Finland och Estland besökte mässan. 

Vi kunde summera att var femte svensk 
kriminalvårdare hade varit på mässan och 
att varje kriminalvårdsenhet i landet i snitt 

hade sänt sju medarbetare till mässan. I Kri-
minalvårdens tidning RuntiKrim skrev 
man att ”mässan blev en succé; att mötas för 
att lära”.

Utöver möten och dialoger mellan utställa-
re och besökare innehöll mässan inledningstal 
av Bertel Österdahl och Gunilla Ternert, samt 
två föreläsningar: ”Har samhället rättighet 
och plikt att påverka lagbrytare genom påver-
kansprogram” med professor Arnulf Kolstad, 
universitet, Trondheim, och ”Kompetens och 
lärande – vad är det?” med organisationskon-
sult Angelika Dilschmann, 4U, Stockholm.

De som närmast gjorde mässan möjlig var 
projektgruppen med Eva Klint, Pia Berge, 
Håkan Lingblom, Inga-Lill Fong-Karlberg, 
Sven-Åke Hansson, Lisbeth Holmfeldt, 
Willy Peterson, och undertecknad, samt 
under mässdagarna även personal på anstal-
ten Hall vid insläpp och kontroll av besöka-
re, hantering av ljudteknik, fotografering 
m.m.

Diskussionsbord
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Reflektioner efter Mässan - då och nu
”Många blommor fick blomma” var ett av 
flera eftermälen till mässan. Kännetecknan-
de var att flera program i mycket var en lo-
kalt framtagen verksamhet som byggde på 
en eller ett par medarbetares engagemang 
och dåtidens kunskap. Många kriminalvår-
dare hade fått chefernas förtroende att ut-
veckla dessa program eller att använda redan 
mer etablerade program som t.ex. Tolvstegs-
programmet. Detta förtroende framkallade 
bl.a. en stor lokal kreativitet och en stolthet 
hos programledare, vilket inte minst visades 
av utställarna vid mässan. En inventering av 
befintliga program i slutet av 1996 visade att 
knappt 300 program användes i kriminal-
vårdens verksamhet.

Med facit i handen var sannolikt flera av 
dessa program inte tillräckligt kvalitativa för 
att ge någon större effekt i vad det avsåg att 
ge. Det sades till och med att program kun-
de vara kontraproduktiva som en konse-
kvens bl.a. av felaktig matchning av pro-
gram och klient. 

Mot denna bakgrund blev ProgramMäs-
san i hög grad det tänkta ”skyltfönstret” för 
Pro-Legprojektets slutprestationer, vilket 
var avsikten och därvid inte minst det arbete 
som nationellt och generellt skulle följa mot 
en mer medveten kvalitetsdefinierad och 
evidensbaserad utveckling av programverk-
samheten. 

Till skillnad mot de på 80-90-talet ofta 
lokalt framtagna programmen utgörs da-
gens verksamhet av ett knappt 15-tal ackre-
diterade nationella program, där vissa av 
dem används både i grupp och individuellt, 
där några har en svensk upphovshen, men 
där merparten är framtagna av forskare från 
främst Kanada och England.

Oavsett kvaliteten är det ändå min tro att 
ett program kan få avsedd effekt först när 
programmet ges i en i övrigt stödjande miljö 
till klienter som själva vill en förändring.

Utställare ProgramMässan 
1996

Våldsbrottsrelaterade program:
•	Frm Norrköping: Frideborg 
•	Frm Malmö-Norr: Fredman 
•	Kva Stångby: Stångbymodellen 
•	Frm Örebro: Slagugglan 
•	Frm Stockholm-Sydväst: Origio

Sexualbrottsrelaterade program:
•	Kva Kalmar: Sexualbrottsprogrammet 
•	Kva Kristianstad-C: Sexualbrotts- 

programmet 
•	Göteborgsregionen: Sex- och relations-

våld

Mässgeneral och artikelförfattare
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Andra brottsrelaterade program:
•	Frm Göteborgs förorter: Samtal om brott
•	Regionkansliet/frivården Stockholm: 

Brottsförebyggande samtal 
•	Frm Jönköping: Brottfällan; 
•	Frm Härnösand: Brottsbrytet; Norge, 

KIF Aust-Agder, Arendal: Vinningspro-
gram 

•	Göteborg-/Malmöregionen: Cognitive 
Skills 

•	Häktet Västerås: Påverkansprogram 
•	Häktet Malmö: Häpna 
•	Riksförbundet Spelberoende: Spelfällan 
•	Finland, Helsingfors Centralfängelse: 

Rehabiliteringsprogram

Alkoholrelaterade program:
•	Frm Uppsala: Rattfyllans fakta
•	Kva Rostorp: Rattfällan/DKB/Tolvsteg 
•	 Kva Östragård: Rattfällan/DKB/Tolvsteg 
•	Kva Mariestad: Livlinan 
•	Frivården i Stockholm: Rattfylleripro-

grammet 
•	Kva Sörbyn: Drogfällan/Tolvsteg 
•	Danmark, Direktoratet for Kriminalom-

sorgen: Program for spritbilister 
•	Norge, KIF Bodö: Promilleprogram/selv-

utveckling og livsmestring 
•	Norge, KIF Aust-Agder, Arendal: Be-

visstgöring om eget rusbruk 

Narkotikarelaterade program:
•	Kva Roxtuna: Modifierat tolvsteg 
•	Kva Hinseberg: Drogfria programmet 
•	Kva Högsbo: Motivations-programmet 
•	Frm Stockholm-Sydväst: Haschprogram-

met 
•	Frm Södertörn Öst: Basprojektet 
•	Kva Österåker: Narkomanvårdsprogrammet 
•	Kva Gävle: Modifierat tolvsteg 

Ungdomsprogram:
•	Frm Malmö-Norra: Ungdomsprogram-

met 
•	Frm Västerås: Ungdomsprogrammet 
•	Ungdomsbyrån i Stockholm: Kriminal-

vårdsprojektet 
•	Finland, Vasa distriktsbyrå: Ungdoms-

programmet/Lagförslag unga kriminella 
•	Frm Stockholm Sydost: Ungdomspro-

grammet

Kvinnoprogram:
•	Kva Ljustadalen: Kvinnoprogrammet

Intensivövervakningsprogram:
•	Frm Karlskoga 
•	Frm Luleå

Övriga utställare:
•	KrAmi Stockholm 
•	Sexualbrottsprojektet 
•	Pro-Legprojektet 
•	Hallanstaltens programutbud

Samtliga foton: Leif W Lindgren
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För 25 år sedan blev jag uppringd av 
Peter Curman, ordförande i Sveriges 
Författarförbund, som bad mig i 

egenskap av kriminalvårdsdirektör och regi-
onchef för Stockholmsregionen att ta hand 
om Arkadij Wachsberg. Hans önskemål var 
bl.a. att besöka ett par fängelser

Wachsberg, som avled år 2011, var en av 
de av de största namnen i sovjetisk press. 
Han bedrev undersökande journalistik när 
det var omöjligt. Wachsberg har i flera de-
cennier skrivit om problemen i Sovjetsam-
hället. Han arbetade sedan 1973 på den an-
sedda tidningen Literaturnaja Gazeta där 
han i ständig fejd med censuren publicerade 
sina artiklar. Han har avslöjat mängder av 
maktmissbruk och övergrepp på grund av 
att myndigheterna inte följt lagen. Ett av 
hans särskilda intressen var Kriminalvården. 
Wachsbergs fråga var vad man kunde göra 
under humana former så att brottslingarna 
inte blir farligare för samhället när de friges.

Möte med juristen  
och författaren  
Arkadij Wachsberg
Av Gunnar Engström  

Anda av jämlikhet imponerar 
Wachsberg besökte två fängelser under sin 
vistelse i Sverige, nämligen Österåker- och 
Norrtäljeanstalten och som gjorde ett starkt 
intryck på honom. Han säger att det inte 
handlade om komforten, som naturligtvis 
är vad som först sticker i ögonen. Inte heller 
om den medicinska utrustningen eller ma-
ten, som enligt Wachsberg var på den nivå i 
Sovjetunionen som enbart den högsta no-
menklaturen har tillgång till. Och inte heller 
var det tv-apparaterna som stod i varje in-
terns rum. I Sovjetunionens ”kolonier”, lan-
dets förskönande ord för fängelser, finns det 
en enda tv-apparat för några hundra inter-
ner. Den får slås på två gånger i veckan, en-
bart på kvällen och inte senare än klockan 
tio och det är fängelseledningen som be-
stämmer vad man får se och inte se.

Det största intrycket enligt Wachsberg 
gjorde personalens utbildning, välvilja, an-
dan av jämlikhet i umgänget, den totala av-
saknaden av hämndlystnad och strävandena 
att väcka samvetet hos dem, för vilka det 
slocknat.
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Frågor som uppstått efter besöken
 Men säger Wachsberg: jag skulle vara oärlig 
om jag inte nämnde de frågor som jag ännu 
inte funnit något svar på. Är det rättfärdigt 
att inte göra någon skillnad mellan, till ex-
empel, dem som stulit och dem som mör-
dat? Mellan dem som har hamnat i fängelse 
för första gången och dem som känner sig 
hemma där och kanske är tillbaka igen en 
vecka efter det att dem lämnat anstalten?

Ingen förtjänar hämnd eller lidande, men 
förtjänar alla lika mycket medkänsla? Hur är 
det med dem som är på andra sidan – offren? 
Kan man sätta likhetstecken i tragedi hos 
den som blivit av med sin plånbok och den 
som förlorat sin far, make eller son? Jag stäl-
ler bara frågor som uppstått när jag besökte 
svenska fängelser.

Förmedla budskap
Arkadij Wachsberg ville arbeta för en huma-
nisering av fångvården i sitt eget land. Det 
står i lagen att syftet är att uppfostra brotts-
lingen, men i praktiken är hämndmotivet 
dominerande. Att skriva om humanisering 
av fångvården är nästan omöjligt. De sovje-
tiska läsarna skulle inte förstå det. Men efter 
besöket i Sverige kan jag berätta om svenska 
fängelser och indirekt förmedla ett budskap 
som annars vore omöjligt att få fram säger 
Wachsberg.

Mina reflektioner
Jag besvarade inte Wachsbergs fråga och den 
växte fram efter besöken och som han senare 
formulerade i Författarförbundets tidskrift. 
Jag skulle heller inte ha argumenterat med 
honom när det gäller hans synpunkter eller 
efterfrågade svar. Han kommer från en kul-
tur och där det handlar om en lång väg att 
vandra när det gäller en genomtänkt huma-
nisering av ”fångvården” i Sovjetunionen, 
numera Ryssland. Hämndmotivet verkar 
vara något centralt i medborgarnas huvuden 
och Wachsbergs klyfta till allmänheten var 
djup och som det tar tid att överbrygga - om 
det överhuvudtaget är möjligt. Men för att 
nå framsteg är en väg att förmedla budskap 
om vad som pågår i andra länder, i det här 
fallet Sverige. Och då är det kanske bra att ta 
det i proportioner.

När det gäller min egen inställning - så 
visst väckte Wachsbergs obesvarade frågor 
mina tankar men när jag väl står mitt uppe i 
verksamheten har jag inte alltid haft fokus i 
mitt möte med klienten/intagne på vad han 
eller hon gjort. I vissa fall har jag varit mer 
uppmärksam. Det gäller våldtäktsmän, hus-
tru- och barnmisshandlare, hallikar och de 
som bedriver människohandel. Och här har 
det ju krävts särskild uppmärksamhet från 
Kriminalvårdens sida, dels när det gäller pro-
gramverksamhet men också bedömningar 
inför ev. permissioner och andra utevistelser. 
Kan de utsätta offren för ytterligare skada 
och lidande? Så att göra någon ”jämlik” när 
det gäller den som stulit en plånbok och den 
som t.ex. misshandlat ett barn har inte varit 
och är inte aktuellt för mig personligen.      

Gunnar Engström är f.d. kriminalvårdsdirektör och 
regionchef i Umeå och Stockholmregionerna
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I korthet

Anmälda brott 2015 
– preliminär statistik
I januatri 2016 presenterade 
Brottsförebyggande rådet 
den preliminära statistiken 
över anmälda brott 2015. 
Statistiken omfattar alla 
händelser som anmälts och 
registrerats som brott hos 
Polisen, Åklagarmyndighe-
ten, Tullverket och Ekobrotts-
myndigheten under det 
föregående året. Under 2015 
anmäldes drygt 1,5 miljoner 
brott vilket är en ökning med 
4 procent jämfört med året 
innan. De kategorier 
anmälda brott som ökade 
mest i antal anmälda brott 
var skadegörelse och 
bedrägeri. De kategorier som 
minskade mest i antal var 
stöld- tillgreppsbrott, 
sexualbrott och trafikbrott. 
När det gäller misshandels-
brotten så ökade misshandel 
mot barn 15-17 år med 19 
procent och barn 0-14 år 
med 6 procent. Medan 
misshandel mot män över 18 
år minskade. Anmälningar 
om kvinnofridskränkning 
och våldtäkt minskade också.

Ungdomsbrottslighet
Det är relativt vanligt att 
ungdomar begår brott vid 
något enstaka tillfälle. En 
mindre andel unga svarar för 
en betydande del av den 
totala brottsligheten bland 
ungdomar. De som begår 
många brott har relativt ofta 

problem både i skolan och 
hemma. De umgås ofta med 
andra ungdomar som begår 
brott och de har en tillåtande 
attityd till att begå brott. 
Pojkar begår oftare grövre 
stöld- och våldsbrott än 
flickor. Snatteri, att ha prövat 
narkotika respektive druckit 
sig berusad är exempel på 
beteenden som är mer jämt 
fördelade mellan könen. 
Pojkar är något mer utsatta 
för våld än flickor. Något fler 
flickor än pojkar uppger att 
de blivit hotade så att de känt 
sig rädda.
Antalet misstänkta ungdo-
mar minskar men om man 
ser över tid och tar hänsyn till 
befolkningsutvecklingen har 
antalet misstänkta per 
100000 invånare i de yngre 
åldersgrupperna (15-20 år) 
legat relativt stabilt under en 
tioårsperiod.

Anstalt blir ungdoms-
hem
Anstalten Helsingborg ska bli 
ungdomshem för pojkar. 
Kriminalvården upplåter 
anstalten till Statens Institu-
tionsstyrelsen (SiS) som lider 
av platsbrist. Socialtjänsten 
efterfrågar i allt högre 
utsträckning platser på Sis 
hem för omhändertagna 
ungdomar. SiS hinner inte 
bygga ut och tar därför 
tacksamt emot möjligheten 
till samarbete med Kriminal-
vården. Under våren startar 
den nya verksamheten, SiS 
ungdomshem Berga med 
plats för 50 pojkar i åldern 
16-20 år. Kriminalvården 

erbjöd hösten 2015 anstal-
ten Helsingborg till Migra-
tionsverket som planerade 
att använda lokalen som 
flyktingboende. Migrations-
verket tackade senare nej till 
platserna.

Olika kön- lika bedöm-
ning
Jenny Yourstone, forsknings-
ledare vid Kriminalvården har 
studerat om frivårdsinspek-
törens kön påverkar bedöm-
ningar av lämplighet för 
samhällstjänst eller risk för 
återfall. Forskarna lät 232 
frivårdsinspektörer bedöma 
olika fiktiva personhistorier. 
Frivårdaren skulle utifrån 
denna information bedöma 
den tilltalades lämplighet för 
samhällstjänst och deras risk 
för återfall i brott. Både 
statiska och dynamiska 
riskfaktorer för återfall ska 
bedömas i en personunder-
sökning. Statiska är inte 
föränderliga till exempel 
tidigare brottslighet. De 
dynamiska är förändrings-
bara t ex kriminella attityder. 
Studien visar att personutre-
darna går på rätt saker. 
Forskarna hittade ingen 
skillnad vad gäller de 
tilltalades kön och/eller 
etnicitet. Frivårdsinspektö-
rerna får gott betyg. Person-
undersökningarna följer 
klienten genom hela 
verkställigheten och det är 
viktigt att de inte påverkas av 
några stereotypa uppfatt-
ningar. Däremot fann man 
en liten knappt mätbar 
skillnad beroende på vilket 
kön utredaren hade. Kvin-
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norna hade såg högre risker 
för återfall och bedömde 
färre som lämpliga för 
samhälltjänst än manliga 
utredare.

Brottslighet med kopp-
ling till tiggeri och utsatta 
EU
Polismyndigheten har 
sammanställt en nationell 
lägesbild över brottslighet 
med koppling till tiggeri och 
utsatta EU-medborgare. 
Antalet utsatta Eu-medbor-
gare i tiggeri uppgick till ca 
4700 under 2015. Siffrorna 
bör tolkas med försiktighet. 
Polisens bedömning är att de 
allra flesta kommer till 
Sverige frivilligt, utan 
kriminella syften och utan 
koppling till organiserad 
brottslighet. De kommer 
nästan uteslutande från 
Bulgarien och Rumänien och 
reser tillsammans med 
familjemedlemmar, släkt 
eller vänner från samma ort. 
De organiserar gemensant 
resan till Sverige och 
boendet under vistelsen här. 
Det finns dock en del av 
tiggeriet som har koppling 
till organiserad brottslighet. 
Dessa kriminella aktörer 
utnyttjar utsatta EU-medbor-
gare genom utpressning och 
människohandel. De är ofta 
själva utsatta EU-medborga-
re av samma nationalitet 
som brottsoffret ofta finns 
även släktband. Antalet 
polisanmälningar har ökat 
från 9 år 2013 till 55 till och 
med oktober 2015. Vissa 
bedriver människohandel 

med barn för tiggeriändamål 
men också för stöld och 
prostitution. Vissa aktörer har 
inriktat sin verksamhet på att 
göra anspråk på offentliga 
platser i syfte att hyra ut dem 
till utsatta EU-medborgare. 
Brott mot och inom gruppen 
är sannolikt vanligare än vad 
som framgår av anmälnings-
statistiken. Risken är störst för 
utsatta EU-medborgare att 
drabbas av brott från andra 
utsatta EU-medborgare. 
Stöldbrott är vanligt före-
kommande. Deras marginali-
serade livssituation gör att 
det kan antas att gruppen är 
mer utsatt för brott än 
genomsnittet av Sveriges 
befolkning.

Unik satsning på frivårds-
app
Kriminalvården har efter 
ansökan beviljats drygt 2,5 
miljoner kronor från Vinnova 
för att utveckla en app till 
mobiler och surfplattor, som 
ska kunna användas av 
klienter i frivården. Appen 
ska kunna ge påminnelser 
om när det är dags att 
besöka frivården eller 
beroendevården. Den ska 
också utvecklas med kompo-
nenter med individuellt 
anpassade behandlingspro-
gram. Appen ska kunna 
användas oavsett om 
klienten dömts till en 
frivårdspåföljd eller är 
villkorligt frigiven och ska ses 
som ett hjälpmedel för 
klienten. Den bygger på frivil-
lighet. Utvecklingsarbetet 
pågår under hela 2016. Det 

finns sluta röka appar, och 
webbaserade program som 
kan fungera vid depression 
eller sömnproblem men det 
ser ut som att Sverige är först i 
världen med att utveckla ett 
sådant stöd för frivårdsklienter.

Antalet dödsdomar 
minskar
Antalet dödsdomar i USA 
sjunker sedan en tid tillbaka 
och har under 2015 varit det 
lägsta sedan 1970-talet. 49 
dödsdomar har utfärdats att 
jämföra med toppnivån 1996 
då 315 personer dömdes till 
döden.
Även antalet avrättningar har 
under året legat på rekord-
låga nivåer. 28 personer har 
avrättats under 2015 en 
minskning med 20 procent 
jämfört med året innan. 
Nästan hälften av avrättning-
arna (13 st) ägde rum i 
delstaten Texas. Ett av skälen 
till det lägre antalet är 
kostnaderna. En enda 
avrättning beräknas kosta 
uppemot tre miljoner dollar. 
Det sammanlagda antalet 
dödsdömda fångar i USA 
som väntar på avrättning är 
nu för första gången på 20 år 
färre än 3000. Vi är mitt i en 
förändring. Vi går mot att 
allvarligt begränsa eller 
avskaffa dödsstraffet menar 
Robert Dunman ordförande i 
organisationen Death 
Penalty Information Center.
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Inbjudan till årsmöte 
i 

Svenska Fångvårdssällskapet

Tid: 31 mars 2016 kl 17.00

Plats: Skyddsvärnets lokaler, Drakenbergsgatan 22, Stockholm
Portkod: 3614. Lokalerna är i bottenplanet 

och det står Skyddsvärnet på dörren

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Övrig fråga: Byte av redaktör för Tidskrift för Kriminalvård

Kaffe med tilltugg 
Sång och musik med Håkan Lingblom

Välkomna
Styrelsen
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